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MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI
IZVLEČEK:
Namen diplomske naloge je raziskati, kako spol vpliva na odločitev za študij
kompozicije oz. zakaj je po letu 1991 pri dekletih prišlo do porasta pri vpisu na študij
kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo. Poleg tega želim odgovoriti tudi na
vprašanje, ali obstaja skladateljski slog, vezan na spol skladatelja, torej ali lahko
skladatelji, ki sem jih intervjuvala, opredelijo glasbene značilnosti, ki so vezane le na
skladateljice ali skladatelje. Večinoma so zagovarjali, da razlik v pristopu k ustvarjanju
ni oz. da jih je nemogoče zamejiti na spol, opredelili pa so, kaj zaznamuje glasbo, ki
zveni bolj žensko in kaj bolj moško. Odnos do dela skladateljic naj bi bil enakopraven,
njihova dela bi morala biti vrednotena objektivno, vendar so predvsem skladateljice bolj
pozorne na dela, ki so jih napisale njihove kolegice, kot na tista, ki so jih napisali kolegi.
Ključni pojmi: skladateljica, spol, slog, študij kompozicije, ideologija, predsodki.

MASCULINE AND FEMININE WIEWS IN MUSIC
ABSTRACT:
The purpose of this undergraduate thesis is to explore the influence of gender on the
decision to study composition and why have there been a lot more women entering the
study of composition at Ljubljana Academy of music after the year 1991.
Also I wish to answer the question whether such a thing as musical style that differs by
the gender of the composer exists, meaning: can the composers I interviewed name
some characteristics of music specific to male or female composers.
Mostly they answered that there are no differences i.e. that it is impossible to find the
differences between the sexes, but they were able to describe the music that sounds
more feminine or more masculine.
They believe that the composers of both sexes should be valued equally and
objectively, but notice (especially the women composers) that they give more attention
to the works written by their female colleagues.
Key words: woman composer, gender, musical style, study of composition, ideology,
prejudices
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UVOD

IZHODIŠČE IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE
Naslov diplomske naloge Moški in ženski pogledi v glasbi je nastal v času
raziskovanja gradiva in pripravljanja izhodiščne teze, v njem pa so združena
vprašanja, ki so se mi porajala med raziskovanjem, pa tudi že prej, ko je tema
diplomske naloge obstajala le kot še ne razdelana ideja.
Pred kratkim sem naletela na članek Linde Nochiln Why have there been no
great women artists? (Nochlin,1988) Pravzaprav gre za vprašanje, s katerim
sem se ukvarjala že nekaj časa, bolj intenzivno odkar sem brala tekst Virginie
Woolf Lastna soba (Woolf, 1998), v katerem avtorica problematizira možnosti
ustvarjanja in izobrazbe za žensko. Med drugim v tekstu ustvari lik Judith
Shakespeare, ki je tako kot njen veliko bolj znani brat William nadarjena, vendar
ji okolica preprečuje razviti svoj talent, dokler se njena zgodba ne konča
tragično. Verjetno v zgodovini obstaja še veliko podobnih likov, 1 ko razmišljam o
znamenitih umetnikih in umetnicah, razen nekaj sodobnih umetnic, žensk ne
znam našteti prav veliko, moških pa je precej več, kljub temu, da so verjetno že
prej obstajale nadarjene in sposobne posameznice.
Umetnost me je vedno zanimala, še posebej glasbena (zato sem tudi izbrala
študij muzikologije), v tretjem letniku študija Sociologije kulture pa sem
poslušala predavanja Sociologija spolov, ki je moj razmislek na to temo še
dodatno spodbudil. V diplomski nalogi sem želela združiti obe področji
zanimanja, torej vprašanje spolov (delitve dela, dostopnosti določenih poklicev
ženskam, ipd.) z glasbo.
Kot precej redna obiskovalka koncertov sem že prej opazila določene razlike,
recimo eno najbolj očitnih, da na odru pogosteje vidimo flavtistke kot flavtiste,
da se skoraj ne spomnim koncerta, kjer je na trobilni inštrument igralo dekle
1

S tem ne mislim, da so umetnice svojo pot tragično končale, temveč da niso mogle razviti
svojega talenta in izraziti svoje želje po ustvarjanju.
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(trenutno so na ljubljanski Akademiji za glasbo po ena študentka trobente, roga
in pozavne) ipd. Poleg tega sem pri pregledovanju koncertnih listov le redko
opazila, da so katere skladbe napisale ženske, na kar sem kmalu postala še
posebej pozorna. Sama pri sebi sem začela razmišljati, koliko skladateljic sploh
znam našteti!? Podobno kot z umetnicami nasploh: v primerjavi s skladatelji
zelo malo.
Kmalu sem prišla do spoznanja, da moja prva teza, da se izvajalci izogibajo del
skladateljic, ni pravilna, kajti število skladateljic je tako majhno, da tudi če
izvedejo vse njihove skladbe, delež njihovih del zajema le majhen odstotek vse
glasbe, ki jo slišimo na koncertih.
Največ skladateljic, ki jih znam našteti, so sodobne (ali pred kratkim preminule
skladateljice), torej sklepam, da je nekje v bližnji zgodovini prišlo do porasta
skladateljic in s tem morda tudi do spremembe pri dojemanju poklicev primernih
za moške in ženske.
V diplomski nalogi sem se odločila raziskati dve temeljni vprašanji, ki bi mi dali
vpogled v to, kako sodobne skladateljice in skladatelji dojemajo svoje vloge
glede na spol. Moje prvo vprašanje je bilo, ali na njihovo odločitev za študij
kompozicije vpliva okolje oz. zakaj je prišlo v zadnjem času do porasta deklet
pri vpisu na študij kompozicije, drugo pa, ali skladatelji in skladateljice opazijo
kakršnokoli razlikovanje med deli enih in drugih, torej ali obstajajo temeljne
razlike pri njihovi glasbeni ustvarjalnosti.
Za namen raziskave sem najprej pripravila statistični pregled diplomantov
ljubljanske Akademije za glasbo, kjer sem želela preveriti, če so moje domneve,
da v preteklosti skladateljic skoraj ni bilo, v zadnjem času pa jih je vedno več,
sploh pravilne. Pri pregledu statistike, sem opazila velik porast vpisa po letu
2000.

3

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

V nalogi želim skozi pogovore s skladateljicami najti razloge, zakaj se v
preteklosti niso tako pogosto odločale za ta študij (pogovarjala sem se s
skladateljicami, ki so se za študij odločile, prek njih pa skušam izluščiti tudi, kaj
bi jih lahko odvračalo) in kaj se je spremenilo pri njihovem dojemanju tega polja
dela, da je po letu 2000 postalo »primerno« oz. bolj dostopno tudi ženskam.
Drugo vprašanje, ki me zanima v diplomski nalogi, se konkretno dotika
ustvarjanja skladateljev in skladateljic, in sicer se že dlje časa sprašujem, ali
med moškimi in ženskami obstajajo kakšne oprijemljive splošne razlike pri
dojemanju glasbene ustvarjalnosti in ustvarjanju. V nalogi se ne želim
osredotočiti na ozko področje dela (kot na primer obdelava določene teme 2,
obravnavanje inštrumentov ipd.), ampak sem želela h glasbeni umetnosti
pristopiti čim širše, torej odgovoriti na vprašanje: ali obstajajo razlike v samih
temeljih njihovega dela? Glavnina vprašanj se nanaša na načine, kako
pristopajo k svojemu poklicu in kako sprejemajo glasbeno umetnost, kaj vpliva
nanje pri ustvarjanju, kaj opažajo pri delih drugih skladateljev, ali so kdaj
pozorni na spol v povezavi z umetnostjo. Zanima me, če med umetnostjo enih
in drugih obstaja kakšna opazna oz. slišna razlika, ki jo je moč opisati.

2

Na tem mestu temo razumem kot zunajglasbeno vsebino in ne glasbeno-oblikovno pojavnost.
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METODE DELA, UPORABA VIROV IN LITERATURE
Prvi del diplomske naloge je teoretski, v njem pa so povzete misli avtorjev in
avtoric, ki so o problematiki spola pri ustvarjanju glasbene umetnosti že pisali.
Podrobnejše muzikološke študije ustvarjalnosti skladateljic so se začele šele v
1980-ih, največ tekstov pa so napisale ameriške avtorice, na katerih dela sem
se tudi precej naslonila, predvsem na študije Susan McClary in Marcie J. Citron.
McClary v svojih delih piše, da so bili njeni prvi eseji radikalni za tisti čas in jih
muzikologi niso dobro sprejemali, vendar pa so muzikologiji in študiju glasbe
prinesli širino in raziskovalni pristop, ki je bil že dolgo pred tem standarden v
večini drugih področjih humanistike. Na podlagi njeni esejev in drugih
feminističnih pristopov v muzikologiji so se pojavila nova področja raziskav,
predvsem študije o glasbenicah v zgodovini (McClary, 2002: 40–41 in 124–
127).
V tej diplomski nalogi polje spola v našem okolju praktično nagovarjam prvič.
Nekatere skladateljice so mi kot prvi odziv na prošnjo, če bi sodelovale,
omenile, da se že nekaj let ukvarjajo z vprašanjem svojega spola in kako spol
vpliva na njihovo kariero/glasbo (to so bile predvsem starejše skladateljice),
vendar pa žal pri nas še nimamo raziskave o povezavi med spolom in glasbeno
umetnostjo.
Drugi del diplomske naloge je empirično-raziskovalen. Želela sem predstaviti
različno dojemanje »ženske« in »moške« glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji,
zato sem opravila sedem polstrukturiranih intervjujev s skladateljicami in sedem
s skladatelji. Bolj ko ne naključno izbrani skladatelji in skladateljice so različno
stari, ker me je zanimalo, kako se odnos do spola in pogled na umetnost
spreminjata skozi čas, poleg tega so to tudi skladatelji/skladateljice, katerih dela
poznamo, ki jih javnost pozna (so bila njihova dela že izvajana). Izbor
skladateljev in skladateljic je v prvi vrsti pogojeval spol, zaradi česar pri
skladateljicah nisem imela veliko izbire. V Sloveniji ustvarjalna praksa med
skladateljicami namreč še nima bogate tradicije, tako sem k pogovoru povabila
vse starejše skladateljice, ki delujejo v Sloveniji, med mlajšimi pa sem izbrala

5

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

naključno (ravno tako sem naključno izbirala tudi skladatelje). Dokončna
odločitev, koga bom povabila k sodelovanju, je nastala v pogovoru z mentorjem
na Oddelku za muzikologijo, dr. Leonom Stefanijo.
Intervjuje sem posnela v avgustu in začetku septembra 2013, večinoma na
terenu, nekatere pa zaradi dopustov in drugih obveznosti skladateljev, ki pri
svojem delu veliko potujejo, tudi prek Skype-a.
Kot opaznejši problem pri snemanju intervjujev sta se mi izkazali rabi pojmov
klasika in avantgarda, kajti gre za glasbeno izobražene ljudi, ki razumejo razliko
med sodobno glasbo in avantgardo ter kot klasiko jemljejo glasbo, nastalo v
obdobju klasicizma, ne pa vso »resno«3 glasbo, kot jo sicer sprejema laična
javnost. Pri postavljanju vprašanj sem torej morala biti previdna pri uporabi
pojmov, da sem dobila želene odgovore.

3

Resno glasbo na tem mestu razumem kot glasbo, ki ni zabavna po svojem značaju, kot
glasbo, ki ima umetniško vrednost.
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KAKO DRUŽBENI SPOL VPLIVA NA GLASBENO UMETNOST?
Za začetek diplomske naloge sem prebrala dostopno obstoječo literaturo,4 ki se
ukvarja z vprašanjem odnosa med skladatelji in skladateljicami ter med spolom
posameznika in njegovo ustvarjalnostjo, tako v tem poglavju povzemam za to
nalogo relevantna razmišljanja.
Vsebine sem razdelila na štiri poglavja: v prvem opredelim vpliv, ki ga ima na
glasbeno ustvarjalnost okolje, v katerem živi skladatelj, pri čemer najprej
opredelim vpliv družbe, nato pa družine skladatelja oz. skladateljice.
V drugem delu opredelim odnos do spola v obstoječih raziskavah, v tretjem
skušam najti odgovor na vprašanje ali obstajajo ženske in moške glasbene
značilnosti oz. oblikovne rešitve pri ustvarjanju glasbe, v četrtem pa izpostavim
še vedno živo vprašanje: »Ali je ženska lahko skladateljica?«, na katerega
dolgo časa ni bilo enostavno odgovoriti.

VPLIV OKOLJA
Pri vprašanjih o glasbeni umetnosti (oz. umetnostih nasploh) se moramo najprej
vprašati: »Na kakšen način na glasbo vpliva okolje, kjer glasba nastaja in na
kakšen način okolica spodbuja ali zavira razvoj umetnikov (skladateljic)?«
Pirkko Moisala v Music and Gender piše, da je glasba produkt družbe (Moisala,
2000:14). McClary pa glasbene prvine kot so oblike, tonalnost ipd. opredeli kot
stvar družbenega konsenza, rezultat delovanja okolja, ki neko obliko pozitivno
vrednoti in tudi spodbuja njen razvoj. Ti procesi potekajo nezavedno, njihov
rezultat pa je t.i. čista glasba (zunajglasbeno), ki je po mnenju skladateljev in
muzikologov neodvisna od glasbene umetnosti (McClary, 2000). Obenem skozi
razmislek o oblikah, ki so obstajale v zgodovini in bile v svojem takratnem okolju
tako ali drugače sprejete, to misel tudi sama zavrže, pri čemer se opre na
odnos do Monteverdijeve Seconde prattice. Mnogi skladatelji so v primo prattico
»ostali ujeti« še dolgo po tem, ko je v veljavo prišla seconda, to pa zato, ker
4

Predvsem sem se naslonila na dela McClary, Moisala in Citron, ki jih povzemam v tem
poglavju. Poleg tega sem v različne iskalnike (Cobiss, Rilm) vtipkala gesla povezana s spolom
in glasbo (gender and music, woman composer, woman music ipd.) ter pregledala zadetke teh
iskalnikov, vendar tudi v drugih državah nisem našla tej podobnih raziskav.
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niso opazili razvoja sveta okoli sebe. McClary označi pojem »čista glasba« za
konvencijo. Odvzame mu zunajglasbeno in poudari, da gre za pojem, ki ga
določa družba v določenem času in prostoru, torej ga ne razume kot absolutno
(nadčasno) glasbo, na katero okolje nima vpliva in ki se ne razvija (McClary,
2000).
Korak dlje od McClary gre John Shepherd, ki glasbo označi kot družbeni
konstrukt, ki ga moramo torej razumeti socialno in kulturno. Ljudje jo
vzpostavljamo skozi razmislek o resničnosti (Shepperd, 2012: 241).
Glasbo, ki jo najbolj sprejemamo kot družba, izbor del, ki jih predvidevajo učni
načrti in dela, ki jih slišimo na koncertnih odrih, označujemo kot glasbeni kanon.
Glasba, ki je sprejeta v kanon, pove veliko o družbi, ki je to glasbo določila za
kanon oz. o tem, kako družba vidi samo sebe. Obstoječi glasbeni kanon je
pristranski na več načinov, med njimi tudi v odnosu do spola skladateljev:
sestavljajo ga skoraj izključno dela, ki so jih napisali moški (Citron, 1993: 3–4).
Na glasbeno umetnost in njen razvoj okolje močno vpliva skozi odnos, ki ga
imajo raziskovalci do predmeta svojih raziskav. Če se prejšnji odstavki dotikajo
družbe v splošnem, je polje raziskav tisto, v katerem je odnos do ženskega
ustvarjanja in poustvarjanja očitneje razviden.5
Pomena, ki ga ima spol na glasbeno umetnost so se muzikologi in raziskovalci
glasbe začeli zavedati šele v zadnjih desetletjih,6 tako na izvajalske prakse kot
tudi na ustvarjanje in dojemanje glasbe. Spol je postal pomembna variabla pri
raziskavah glasbenih antropologov in etnomuzikologov, ki so razkrile kako velik
učinek ima spol (gender) na glasbeno obnašanje po vsem svetu (nekateri ga
doumevajo kot enega glavnih faktorjev oblikovanja identitete skupine). Magrini
glasbo celo označi kot spolno zaznamovano kulturo (gendered culture)
(Magrini, 2003:2). Izraz ne glede na to, da ga Magrini rabi v odnosu do ljudske
glasbe, ki je njeno polje raziskav, osvetli pomen, ki ga ima spol osebe, ki se
ukvarja z glasbo, na to, kako bo glasba sprejeta in kaj bo glasba sporočala.

5
6

Več v poglavju Odnos do spola in njegov pomen v raziskavah.
Po McClary šele v poznih 1980-ih.
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Polje raziskav se je v zadnjih letih torej razširilo in vključilo tudi »ženski«
repertoar ter glasbene prakse, ki so se jim dolgo časa izogibali kot
marginalizirani temi. »Ženske glasbe« 7 namreč, kljub temu, da so se je
zavedali, strokovnjaki niso raziskovali. Študije o tem so se začele šele v drugi
polovici 20. stoletja.

Poleg odnosa strokovnjakov ima velik vpliv na glasbeno umetnost in na
sprejetost umetnice tudi odnos pomembnih oseb.
4. maja 1686 je Papež Inocenc XI podpisal edikt, v katerem je ženskam
(dekletom, vdovam) ne glede na njihov status ali okolje, v katerem živijo,
prepovedal kakršenkoli glasbeni pouk (ali kakršnokoli učenje od moških), saj naj
bi imela glasba kvaren vpliv na skromnost, ki sicer pritiče ženski. Glasba naj bi
namreč odvračala pozornost od zadev in okupacij sicer primernih zanje
(McClary, 2002:3000–3004).
Naveden primer res datira v srednji vek in odnos se je od takrat močno
spremenil, je pa vseeno plastičen prikaz, kako je bila ženska kot glasbenica
sprejeta v zgodovini in kakšno je bilo izhodišče, s katerim so se soočale prve
glasbenice.
Velik vpliv, ki ga ima okolje na »žensko umetnost« je torej v predpisih, pa tudi
nenapisanih

pravilih

dostojnega,

ki

so

ženskam

omejevali

(ali

celo

prepovedovali) ukvarjanje z umetnostjo. Na področju muzikologije so razmisleki
o avtoricah še vedno razmeroma mladi, 8 na področju literature pa se je z
vprašanjem ženske v umetnosti že v začetku 20. stoletja ukvarjala Virginia
Woolf, ki je kritizirala odnos do umetnice in do možnosti, ki jih ima ženska, da
pridobi izobrazbo. Kritizirala je odnos do vzpostavljanja šole za dekleta (za
katero je zmanjkalo denarja) in predpise, ki dekletom niso dovoljevali ustvarjati.
V svojem besedilu Lastna soba Wolf ustvari lik Shakespearejeve sestre Judith,
ki zaradi svojega spola ni mogla uspeti, ne glede na svoj talent, saj ji je bila
zaprta

pot

do

izobrazbe

(ženska

pač ne

sme

zanemarjati

svojega

gospodinjskega dela zaradi knjige). William Shakespeare je svoj talent lahko
7
8

S pojmom označujem glasbo, s katero so se ukvarjale ženske (predvsem ljudsko).
Kot navaja Citron (1993: 198) so se študije o skladateljicah začele šele v 1980-ih, ko je
feminizem prodrl v področje muzikologije in razširil polje študij spola.
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izrazil, medtem ko je bila Judithina ustvarjalna žilica v kali zatrta. Nesprejeta in
prisiljena v zakon pobegne, dokler noseča z gledališkim igralcem ne stori
samomora (Woolf, 1998).
Podoben odnos do umetnice je dolgo časa vladal tudi v glasbi, skladateljice
niso imele enakih možnosti pridobivanja izobrazbe, Citron pa se sprašuje koliko
glasbenic - Judith Shakespeare - smo izgubili v zgodovini. Bodisi jim je bila
izobrazba onemogočena, jim je bilo ustvarjanje prepovedano ali pa so jih le
nežno usmerjali v za ženske primernejše okupacije.
V svoje delu Citron kategorijo ženske označi za »nečisto«, in sicer zaradi vpliva,
ki so ga imeli na žensko ustvarjanje moški predhodniki, ženske so namreč
vzgajali moški, učile so se na moških predlogah, ponotranjile so konvencije, ki
bi jih lahko označili za moške, identificirale so se z moškimi, tako je, kot pravi,
kategorija ženskosti omadeževana. Tudi potem, ko je bila vzpostavljena
enakopravnost, so imele nekatere skladateljice še vedno težave najti profesorje,
ki so jih bili pripravljeni sprejeti v svoj razred (Citron, 1993).9
Kultura in ustvarjalnost (ne le glasbena) sta stvar uma, ki so ga dolgo časa (in
ga deloma še vedno) povezovali z moškim, ženska pa je povezana z naravo in
telesnimi aktivnostmi. Razkol med telesnim in miselnim kot ženskim in moškim
tako ženski onemogoča ustvarjanje glasbe, kajti ženske naj bi bile nesposobne
z moškimi deliti intelektualno kreativnost. Ustvarjanje je del kulturnega in ni
stvar ženske, ki je preveč čustvena, da bi lahko ustvarjala umetnost. Kljub temu
so (tudi že v zgodovini) ženske nastopale kot skladateljice, vendar je imelo to
prepričanje nanje lahko velik psihološki vpliv (kako preseči negativne
konotacije) (povzeto po Citron, 1993: 46).

9

Na tem mestu morda izpostavim, da bi bilo za nadaljnji študij tega področja zanimivo preveriti
tudi statistike pri profesorjih kompozicije na Akademiji za glasbo. Koliko profesorjev ima v
razredu študentke in koliko študente (kakšno je razmerje) ter opraviti intervjuje, kako oni
razločujejo ustvarjanje deklet in fantov.
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Prostor, kjer so glasbenice imele prevlado, je bil salon, kjer so se lahko
uveljavljale kot skladateljice in izvajalke, vendar pa je bila to sfera privatnega
življenja in ni dala možnosti, da bi se skladateljice uveljavile (prav tam, str. 107–
109).
Po besedah Citron skladateljice tudi niso imele toliko samozavesti, kot
skladatelji (tudi zaradi vzgoje) in se v javnosti kot avtorice niso dobro počutile
(ker so bile naučene, da je ustvarjalnost moška okupacija), včasih so celo same
zavračale izdaje svojih del, kar bi jih za vedno opredelilo kot njihove avtorice.
Fanny (Mendelssohn) Hensel je svoje dvome o ustvarjanju glasbe zapisovala v
dnevnik, med drugim je njeno mnenje tudi, da: »…ženska ni sposobna pisati
glasbe in da bi bilo arogantno, če bi verjela, da je prav ona sposobna skladati.«
(prav tam, str. 57)« Fanny Hensel izhaja iz védenja, da v zgodovini ni bilo
skladateljic, tako da se na tem mestu Citron poraja vprašanje, ali bi svojo
umetnost drugače sprejemala, če bi poznala tudi starejše skladateljice, s
katerimi bi se lahko identificirala? Kot skladateljica je namreč morala prestati
dvojno sodbo: naprej kot avtorica glasbe, nato pa še kot ženska, ki piše glasbo,
saj je s svojo aktivnostjo napadla stereotip skladatelja (prav tam, str. 105–108).
Velik pomen imata za ustvarjalnost skladateljice in za njeno odločitev, da bo
skladateljica, kot piše Citron, družina in njena podpora. Veliko skladateljic v
preteklosti je izšlo iz glasbenih družin, ki so jim nudile oporo pri njihovem delu,
sploh so imele pomemben vpliv ženske figure v življenju skladateljice, s katerimi
se je lahko identificirala in so močno spodbudile njeno glasbeno pot (prav tam,
str. 107–109). Večinoma so bili učitelji in skladatelji, ki so bili vzorniki vseeno
moški, ženska pa je morala do njih vzpostaviti določen odnos, ki ga je Virginia
Woolf opredelila kot dvojnega: ženska se je lahko skušala uveljaviti, ne glede
na to, da je bila »samo ženska«, ali pa je zavzela pozicijo, da je »ravno tako
dobra kot moški.«
Njena ustvarjalnost temelji na istih vzorih kot ustvarjalnost moških, saj se je tudi
učila iz istih knjig, pozna isti kanon (ki ga v večini sestavljajo moška dela).
Rezultat tega študija je med drugim tudi drugačen odnos, ki ga imajo ženske do
svojih predhodnikov, in sicer ne čutijo takšne kompetitivnosti, kot jo morda čutijo
skladatelji, saj se z njimi težje identificirajo.
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Ženske same ustvarjajo svojo tradicijo in ne čutijo pritiska, da morajo biti del
tradicije, kar jim da večji občutek svobode (kot pravi Libby Larsen) poleg tega
pa, kot pravi Citron, skladateljice tudi ne delijo občutka pripadnosti zgodovini (ki
jo morajo preseči), saj je pravzaprav nimajo (prav tam, str. 69–76).
Izobrazba v »moškem« slogu pri skladateljicah ustvari konflikt, in sicer se
morajo ženske na neki točki identificirati proti aspektom, ki jih ustvarjajo za
ženske, to pa po besedah Judith Fetterley storijo zaradi močnega vpliva
socializacije in ponotranjenih vrednot v procesu, ki ga Fetterley imenuje
vmaskulinizacija (prav tam, str. 192).
Glasbena izobrazba temelji na kanonu kompozicij, ki jih, kot sem že omenila,
predavajo in analizirajo profesorji v šolah in jih slišimo na koncertnih odrih. Gre
za skupek kompozicij, ki predstavljajo standarde v kompoziciji, dela, ki so
vredna tega, da so vključena. Predstavljajo vrednote ali ideologijo določenih
odsekov družbe, ki jih istočasno tudi ustvarjajo in tako ohranjajo začaran krog –
v kanonu so kodirane ideologije, ki skozi samo dejstvo, da so kanonizirane,
postanejo legitimne. Skozi čas se lahko spremeni, vendar ti procesi potekajo
zelo počasi. Stvarjenje kanona ni stvar določenega trenutka, osebe ali
organizacije, temveč gre za dolgotrajen zgodovinski proces, ki vključuje mnoge
kulturne variable (povzeto po: Citron, 1993: 8–43).
Kanon ustvarja relativno majhna skupina posameznikov: uredniki antologij,
učbenikov, založniki, ki ustvarjajo dela za prodajo, torej usklajena z željami
porabnikov,

ki

je

večinoma

akademska

skupnost.

Poleg

tega

izbor

standardnega repertoarja določa tudi okus občinstva, ki hodi na koncerte, kar
učinkuje na izbor založnikov, pa tudi na sodobne skladatelje.
Učinek na sestavo kanona imajo tudi kritiki, ki se odzovejo na delo in v svojih
zapisih oblikujejo okus občinstva oz. odnos do novega dela. V zgodovini so bili
nemalokrat kritiki skladatelji, ki so s svojimi zapisi ustvarjali oz. propagirali svojo
lastno estetiko (povzeto po: prav tam).
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Vpliv kanona je torej na občinstvo tako močan, da že samo dejstvo, da je neka
skladba del kanona, v poslušalcu vzbudi prepričanje, da mora biti delo dobro in
nekaj, s čimer naj bi bil posameznik seznanjen.10
Na sestavo kanona ženske niso imele veliko vpliva (kot ustvarjalke kanona ali
kot skladateljice, katerih dela bi bila vključena), in sicer so bile izključene iz
različnih razlogov oz. pravil. Večinoma so ustvarjale v privatni sferi in niso bile
pod drobnogledom kritikov, tako niso bile opažene. Poleg tega je skladateljic
zelo malo v različnih antologijah (precej manj kot skladateljev, tudi v kasnejšihsodobnejših obdobjih, ko je število skladateljic naraslo), vendar se stanje
izboljšuje, pomembno vprašanje pa postaja, na kakšen način so v antologije
vključene.
Če želimo spoznati žensko glasbo in jo vrednotiti, jo je najprej treba vpeljati v
kanone. Dela preteklih skladateljic bi bilo treba ovrednotiti, vpisati v antologije in
ozavestiti njihov obstoj, šele potem bi lahko umetnost glasbenic lahko primerno
ovrednotili. Dokler njihova dela niso del kanona ali vsaj širše poznana, je
ženska umetnost v poziciji drugega. Obenem Citron izpostavit še, da je treba
ozavestiti tudi sam obstoj kanona, torej širše sprejetega seznama del, ki so
uvrščena na učne načrte in redno izvajana na koncertnih odrih ter s tem
ozavestiti obstoj mnogih del, ki niso del obstoječega kanona (povzeto po: prav
tam).

Okolje ima torej na ustvarjalnost in na glasbeno umetnost velik vpliv, predvsem
glede tega, kako je umetnost sprejeta in kako so ovrednotene skladateljice
(kako se vrednotijo same). Odziv okolja ima lahko močan zaviralni moment,
lahko pa je tudi spodbuda za nadaljnje delo.
Če se želimo zavedati pomena, ki so ga imele (oz. ga imajo) v glasbi ženske, je
pomembno, da so tudi ženske predmet raziskav, pri čemer je pomembno tudi
na kakšen način raziskovalec pristopa k raziskavi. S to temo se ukvarjam v
naslednjem poglavju.

10

Ta odnos je pri posameznikih pogosto izražen tudi v odnosu do skladbe, ki jo sliši po radiu.
Dokler ne sliši imena skladatelja, se marsikdo vzdrži sodbe, ali mu je delo všeč ali ne. Torej
pri sodbi ne izhaja iz svojega dojemanja glasbe, ampak širše sprejetega (vsiljenega) kanona.
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ODNOS DO SPOLA IN NJEGOV POMEN V RAZISKAVAH
Leta 1973 je ameriška umetnostna zgodovinarka – feministka Linda Nochlin
javno postavila vprašanje: »Zakaj [v zgodovini] ni bilo velikih ženskih
umetnic?«,

11

kar je postalo pomembno vprašanje feministične socialne

zgodovine umetnosti. Odgovor ponudi v svojem eseju, in sicer piše, da zaradi
različnih izključujočih praks, ki so ženskam omejevale možnosti, kot recimo
omejen vstop v delavnice/ateljeje, izključenost iz akademij, založniki so
pogosteje izdajali dela pisateljev kot pisateljic12 ipd. tiste umetnosti, kjer so po
številu prednjačile ženske, pa so izgubljale na ugledu oz. statusu, recimo
slikanje rož in šopkov, vezenje (v začetku so vezli tudi moški, kasneje pa se je
ta praksa vedno bolj povezovala z domestificiranim življenjem žensk in izgubila
na prestižu) (povzeto po: McClary, 1987: 1–12).
Literatura o glasbi je dolgo časa zavračala oz. ni opazila obstoja povezave med
glasbo in spolom. Ustvarjanje glasbe je imelo različne cilje za moške in ženske,
tako so tudi ustvarjali različno glasbo. Raziskovanje glasbe je torej lahko
izključevalo nekatere glasbene prakse značilne samo za en spol.13 To razliko
lepo pojasni Magrini s primerom ženske balade v Italiji. Ta je predstavljala način
skupnega ustvarjanja identitete, samorefleksije, razmišljanja o svoji usodi, način
soočanja z moškim in njegovim vplivom na žensko. Za moške pa je bila balada
pesem kot vse druge, katere pomen je bil predvsem v skupnem petju, zabavi,
sama vsebina pa skoraj ni bila pomembna (Magrini, 2003).
Problematike spola v raziskavah o glasbi se v enem od svojih zgodnejših esejev
dotakne tudi Susan McClary (1987: 52–55), ki pravi, da odsotnost raziskav o
ženskah ni nujno rezultat pristranskosti proti ženskam, temveč izhaja iz drugega
problema: pri ukvarjanju z glasbo ne obstaja diskurz, ki bi razločevanje po spolu

11

Omenjeno tudi v: Art and sexual politics: women's liberation, women artists and art history,
1973, navedeno v: Music and Society, 1987: 6.
12
O izključenosti žensk iz izobrazbe govori tudi Virginia Woolf, ki jo navajam v prejšnjem
poglavju.
13
Citron v Gender and the musical canon omenja salonsko glasbo, kjer so bile skladateljice
veliko pogostejše kot v javni sferi, vendar ta glasba ni bila sprejeta in raziskana na enak način
kot dela, ki so bila izvajana na koncertnih odrih in so jih večinoma pisali moški.
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oz. ukvarjanje s spolom sploh omogočal. Dokler tega ne bo, spol (gender) v
raziskavah ne bo obstajal kot pomembno vprašanje oz. variabla.
Kategorija družbenega spola je pomembna, ker omogoča analizo del
skladateljev in skladateljic glede na njihove izkušnje povezane z njihovim
družbenim spolom (socializacijo, vzgojo, privzgojene predsodke ipd.). Odnos do
ženske pa ostaja problematičen: jo raziskujemo kot posameznico ali skupino? O
problematiki kategorije žensk je pisalo več feministk, ki so opozarjale na
heterogenost te skupine, tako izsledkov raziskav ne moremo posploševati – če
raziskujemo in pišemo le o eni, s tem zabrišemo razlike znotraj skupine žensk,
ravno tako značilnosti skupine ne moremo pripisati vsem (Citron, 1993: 5–7).
Spol in seksualnost sta pomembna pojma v razmisleku o glasbi postala šele v
poznih 1980-ih. Feministične, lezbične in gejevske študije so glasbo
interpretirale že prej, vendar to področje ni izhajalo iz muzikologije ali
sociologije, temveč so bili avtorji novinarji, kulturologi ali glasbeniki, pisali pa so
predvsem o popularni/zabavni glasbi (rocku, punku in podobnih zvrsteh).
O ženskah in njihovi zastopanosti na področju resne glasbe se je med prvimi
spraševala Pauline Oliveros (skladateljica eksperimentalne glasbe) v kratkem
članku, ki je bil leta 1970 objavljen v The New York Timesu. V tem članku se
Oliveros sprašuje, zakaj v zgodovini ni najti velikih skladateljic in ponuja
odgovor, da so bile ženske »naučene zaničevati aktivnosti zunaj doma, kot
neženstvene«14 ter da so bile cenjene za poslušnost in podporo, ki so jo nudile
moškim. V članku Oliveros omeni, da imajo danes ženske več možnosti
sodelovati v profesionalnem glasbenem življenju, vendar se morajo hkrati
soočati s kulturo, ki veliko pozornosti posveča preteklosti (Maus, 2012: 320).
Kot navaja Maus, se Oliveros v svojih poznejših tekstih poglobi v raziskovanje
družbenega spola in seksualnosti in leta 1984 predstavi kontrast med aktivno,
namensko kreativnostjo in receptivno kreativnostjo, kjer je umetnik kanal, skozi
katerega potuje glasbeni material ter se v njem oblikuje. Oliveros identificira
kulturno pristranost in zapiše, da so po tradiciji moški spodbujani k
samodeterminiranju in namenski aktivnosti, medtem ko so ženske receptivne in

14

unfeminine
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odvisne. Pravi, da če kreativnost konstruiramo na ta način, res postane manj
dosegljiva ženskam (Maus, 2012).
V svojem pisanju stopi nato še korak dlje, in sicer se sprašuje o pomenu
poslušanja glasbe. Zapiše, da je glasba falični fenomen, saj penetrira telo ter
ima aktivne in receptivne aspekte. Pisanje naj bi bilo torej aktivna, poslušanje
pa pasivna izkušnja, zato se sprašuje, ali naj bi glasbo pisali le moški za
poslušanje žensk? Realno glasbo poslušajo ljudje obeh spolov in ne glede na
to, da je za Oliveresovo delitev na aktivno-pasivno simplistična, predlaga večjo
pozornost izkušnjam z namenom nasprotovanja stereotipom (prav tam).
Eno od klasičnih vprašanj v študijah spola: maskulinizirano aktivno vs.
feminizirano pasivno, skozi ta razmislek postane pomembno tudi v razmisleku o
doživljanju glasbe oz. glasbenem ustvarjanju.
Pomembno pri raziskavah poleg tega ostaja tudi vprašanje zunanjega zgleda, ki
ima veliko večjo vlogo v karieri žensk kot moških. Vprašanje izpostavi Margaret
Myers v svojem eseju o ženskih orkestrih, kjer navaja ocene koncertov. Avtorji
so v svojih kritikah večkrat zapisali, da je orkester »paša za oči« in nadaljevali,
da poleg tega, da so lepe, glasbenice tudi znajo igrati. Myers je za svojo
raziskavo intervjuvala več glasbenic, ki so večkrat omenile, da so čutile, kako
pomemben je za njihov nastop zunanji izgled (Myers, 2000: 202).
S tem vprašanjem se je srečala tudi finska skladateljica Kaija Saariaho, ki je bila
kot edina ženska med finskimi skladatelji večkrat vrednotena tudi po
zunanjosti.15
Ženska kot izvajalka ali skladateljica torej še vedno obstaja za drugega, za
užitek zunanjega opazovalca in je reducirana na telo, ki mora biti urejeno in
prijazno očem, saj jo okolica ocenjuje najprej skozi njeno zunanjost in šele
potem skozi njeno delo, umetnost.
Da so ženske na odru opazovane kot seksualni objekti ne glede na njihov videz
ali resnost, je opazila tudi McClary (2002: 2092).

15

Glej poglavje: Ali je ženska lahko skladateljica?
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Pomen spola na drugačen način izpostavi še Beverly Diamond v tekstu o
glasbenicah z otokov Princa Edwarda (Diamond, 2000: 106), kjer poudari, da
mora biti raziskovalec pri svojem delu posebej pozoren tudi na trenutke, ko je
spol glasbenikov oz. glasbenic sploh omenjen in v kakšnem kontekstu se to
zgodi.
Sama je opazila, da spol pogosteje omenjajo ženske, običajno pa je povezan z
negativno ovrednotenimi izkušnjami.
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ALI OBSTAJATA MOŠKI IN ŽENSKI SLOG?
Eno izhodiščnih vprašanj te diplomske naloge je tudi, ali obstajata moški in
ženski slog ter ali je mogoče opredeliti, v čem se v osnovi razlikujejo
kompozicije skladateljev in skladateljic? V tem poglavju želim na podlagi
prebrane literature odgovoriti na to vprašanje, kar pa se je izkazalo za izjemno
problematično.
Aktivno se s tem vprašanjem ukvarja Susan McClary, ki identificira stilistične
markerje ženskosti in moškosti, kot so recimo izmuzljive kromatične melodije, ki
predstavljajo prebrisano zapeljivo ženskost, v sonatni obliki pa recimo
identificira »tempovske 16 « in harmonične vzorce ženske in moške glasbe, ki
spregovori o podrejanju ženskosti (McClary, 1987: 51–55).
Interpretacija

»maskuliniziranih

in

feminiziranih

vzorcev

v

glasbi«

je

problematična, saj pri tovrstni analizi vedno izhajamo iz sebe. To pokaže tudi
Nicola Dibben, ko govori o opisu Beethovnove 9. Simfonije Susan McClary. Prvi
stavek simfonije je McClary opisala kot izrazito nasilen, kar pa je bila le njena
interpretacija, ki lahko ustvari občutek, da je resnična. Spodbudila je več debat
in odgovore, da so njeni izsledki le izmišljotine, pravzaprav pa gre pri njenem
delu le za pogled iz točno določene smeri, ki ga lahko vidimo in razumemo kot
vseprisotnega, ali pa ne. S tem Dibben pokaže, da torej glasbo lahko razlagamo
na osnovi političnih teorij in prepričanj: vsako prepričanje nosi svoj pogled in če
pogledamo skozi določene oči, lahko v glasbi najdemo nekaj, kar potrjuje naše
prepričanje (Dibben, 2012).
McClary poleg tega kritizira še pristop muzikologov k analizi glasbenih del, in
sicer pravi, da se večina muzikologov ukvarja s formalnimi strukturami in
objektivnimi informacijami o skladbah, čustvene in telesne elemente glasbe, ki
jih razumejo kot preveč osebne za učeno diskusijo, pa v premislek puščajo
posameznim poslušalcem glasbe. Ne glede na to, da imajo tako moški kot
ženske telo in čustva, so te dimenzije izkušnje sprejemali kot ''ženske zadeve'',
16

Uporabi besedo temporal, ki je v slovenski jezik ni mogoče prevesti, gre pa za vzorce, “ki se
tičejo tempa glasbe”.
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nepotrebne za raziskovanje, za debate o glasbi in so možne postale šele takrat,
ko so v muzikologijo vpeljali študije spola (McClary, 2002: 166–168).17
K vprašanju spola v glasbi McClary pristopi iz več smeri, tako piše o
ustvarjalkah in poustvarjalkah na eni strani ter o predstavljanju ženske v delih,
ki jih pišejo skladatelji. Ti so se v zgodovini trudili najti in standardizirati
glasbene vzorce, ki prikažejo žensko in moškega. Seveda ti vzorci izhajajo iz
časa, v katerem so živeli skladatelji in takratnega dojemanja ženske in
moškega, pa tudi iz skladateljev, ki so sami bitja z družbenim spolom in
naučenimi/ privzgojenimi vedenjskimi vzorci. Določeni glasbeni vzorci sicer
preživijo tok časa, vendar McClary pravi, da ne zato, ker bi glasba predstavljala
nek univerzalen jezik, temveč ker so nekateri odnosi do določenega spola ostali
nespremenjeni skozi večji del zgodovine (prav tam, lokacija 296–303). Ti vzorci
torej na nek način opredeljujejo žensko in ženske poteze v glasbi, vendar so jih
ustvarjali moški in se z njimi ženske lahko ne strinjajo (žensko prikažejo kot
noro, frivolno, nestanovitno, itd.).
Poleg tega je v glasbi norost skoraj vedno prikazana kot ženska (predvsem v
programski glasbi, recimo prikaz norih žena v operah ipd.) (prav tam, lokacija
1273–1275).
Pri vprašanju ženskega in moškega sloga se lahko dotaknemo še zgodovinske
označbe glasbene teme, in sicer pojmov moška in ženska tema, kot
poimenovanj prve in druge teme, ki jo skladatelji rabijo v svojih delih (sonatnem
stavku), pri čemer je prva krepka, izrazita, druga pa je njen nasprotni pol,
šibkejša in v odvisnem položaju. Kot je A. B. Marx zapisal v svojem učbeniku
Die Lehre von der musikalischen Komposition leta 1845: »druga tema služi kot
kontrast energični prvi, čeprav se nanjo naslanja je nežnejša, fleksibilna (prav
tam, lokacija 380–383).«
Gre predvsem za oblikoslovno delitev in ne skladateljski pristop, vendar ne
moremo mimo dejstva, da je bila ženska tema na drugem mestu in šibkejša,
podobno kot tudi kadence označujemo za moške in ženske, pri čemer je zopet
ženska kadenca varljiva in manj izrazita, močnejša moška pa je tista, ki nosi
17

Poleg McClary so za takšno širitev področja pomembni še Ruth Solie, Marcia Citron, John
Shepperd in Pirkko Moisala.
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pomen pike v stavku. Ženska tako nikoli ne zaključi teme ali kompozicije, ker ne
dobi zadnje besede.
O (moških in ženskih) kadencah in temah McClary poleg tega opozori še na
implikacijo, ki jo ima delitev po spolu: če moško kadenco ali temo razumemo kot
normalno, potem impliciramo, da ženska tema/kadenca nista normalni (prav
tam, lokacija 327–329). Ženska je torej spet potisnjena v položaj drugega, na
katerem moški zgradi svojo identiteto. Ni sama svoja identiteta, ampak je
aberacija, nenormalnost, šibkost, ki vzpostavlja normalnega močnega moškega.
Označevanje glasbenih tem za moške in ženske, je bilo še v 1960-ih razširjeno
v pedagogiki in glasbenih kritikah (prav tam, lokacija 308).
Ne glede na tehničen pristop k oblikovanju moške in ženske teme ali kadence
pa McClary pravi, da je tudi sicer v delih skladateljic možno slišati nekaj
ženskega. Seveda ne pri delih vseh skladateljic, vendar nekatere po njenih
besedah znajo izraziti svojo žensko plat na način, ki ga prepoznajo druge
ženske, sicer ne kot nekaj oprijemljivega, ampak v glasbi prepoznajo nekaj, kar
čutijo, da so poznale vse življenje, vendar tega še niso slišale formuliranega v
glasbi. To je McClary opazila, ko je pri predavanjih svojim študentom zavrtela
skladbo Laurie Anderson Langue d'amour in je opazila, da so se ženske
pogosto smehljale druga drugi, ko so v glasbi nekaj prepoznale, moški pa so se
večkrat pritoževali, da skladba nima smisla, da se v njej nič ne zgodi, da jih pri
poslušanju oblije kurja polt in da je nejasna (prav tam, lokacija 2025–2027).
Na podoben način v knjigi Feminine endings kot žensko kompozicijo izpostavi
še skladbo Janike Vandervelde Genesis II (prav tam, lokacija 1597–1717).
Deloma nasprotno McClary pa Marcia Citron meni, da ženski slog kot tak ne
obstaja, da ne obstajajo določene karakteristike, ki so ekskluzivne za
skladateljice, obstajajo pa tendence, kako v glasbi izraziti moško/žensko, ki je
lahko odziv na prejšnje predstavitve ženskih likov v delih (na vzorce, ki so jih
vzpostavili pretekli skladatelji in so omenjeni na prejšnji strani) ali pa na dela
skladateljev, ki so bili vzor skladateljicam.
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Poudari, da je osnovno izhodišče skladateljev in skladateljic enako, torej ženska
tako kot moški, piše zato, da se izrazi, da z glasbo pove nekaj, kar se ji zdi
pomembno.
V glasbi, kot pravi Citron, ne more obstajati slog, ki bi ga lahko označili za
ženskega, saj ne izhaja iz ženske biologije, poleg tega pa avtorica opozori, da
tudi ne moremo trditi, da vse skladateljice ustvarjajo v nekem slogu, ki je lasten
ženskam in ki ga ne moremo opaziti v delih, ki jih pišejo skladatelji. Kompozicija
je v svojem bistvu tehnična disciplina, katere jezik je dostopen moškim in
ženskam, ne glede na to, pa na ustvarjalnost žensk vplivajo nekateri faktorji, ki
na slog vplivajo posredno in izhajajo iz ideologije, osebnega položaja in
socializacije skladateljice (povzeto po: Citron, 1993: 120–164).
Feminizirano in maskulinizirano v glasbi je poleg tega odvisno tudi od obdobja,
ki ga raziskujemo, tako bi lahko bila Mozartova liričnost v nekem trenutku
razumljena kot ženska lastnost, Beethovnova energičnost pa moška.
Odnos skladateljev do tega vprašanja je zelo raznolik, tako so nekateri
ogorčeni, ko ga prvič slišijo, drugi pa tej temi posvetijo veliko razmisleka. Kljub
temu nihče ne zmore jasno opredeliti, kateri so ženski in kateri moški aspekti
ustvarjanja glasbe (prav tam, str. 161).18
Še najbolj je glasbene poteze skladateljic opisal Rieger, ki je zapisal, da ženske
pogosteje uporabljajo manj tematskega materiala, manj motivov iz katerih
sestavljajo kompozicije, verjetno predvsem zaradi glasbe, ki so jo zgodnje
skladateljice ustvarjale za salone. Te kompozicije so poleg tega običajno krajše
in so funkcionalne kot salonska glasba. Poleg tega kot žensko značilnost v
glasbi izpostavi tudi fleksibilnost ter odnos do nôvosti. Skladateljice nimajo
bogate zgodovine, novo v glasbi pa jih ne opredeljuje do te mere kot moške,
tako niso pod takšnim pritiskom biti izvirne in drugačne kot skladatelji, kot moški
(prav tam, str. 160).

18

Podoben rezultat sem dobila tudi v pogovorih s slovenskimi skladatelji in skladateljicami, kot
je razvidno iz kasnejših poglavij.
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Ideja moškega in ženskega pristopa je izmuzljiva, ampak pomembna za
vprašanje, kako glasba postane del širše sprejetega glasbenega kanona (del, ki
jih učijo v šolah in jih izvajajo na koncertnih odrih). Morda bo razlika jasnejša, ko
bo obstajala bogatejša tradicija skladateljic, kajti kot se izrazi Citron, večina
trenutnih idej temelji na kulturi, kompleksnost osebne pozicije in socializacije pa
sta zelo pomembni področji, ki morata biti upoštevani v poskusih iskanja
povezav med kreativnimi dosežki skladateljic.
Pri tem ne smemo pozabiti tudi na vpliv, ki ga ima na raziskavo spol
raziskovalca/raziskovalke in njegov/njen odnos do spola raziskovanega. Torej
ali na osebo, ki analizira delo, na kakršenkoli način vpliva zavedanje o spolu
avtorja dela. Ali pri delih skladateljic zavestno išče liričnost in pri delih
skladateljev druge lastnosti, ki jim jih morda pripisuje sam?
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ALI JE ŽENSKA LAHKO SKLADATELJICA?
Na vprašanje dandanes lahko brez težav odgovorimo pritrdilno, vendar pa
praksa v zgodovini, kot je bilo že pokazano v prejšnjih poglavjih, ni bila taka. Še
danes obstaja veliko manj skladateljic kot skladateljev in s tem poglavjem želim
vsaj delno odgovoriti na vprašanje, zakaj je toliko manj žensk.
Najprej moramo sploh opredeliti poklic skladatelja oz. natančneje rečeno polje
dela, kajti oznaka poklic implicira, da je moč od dela, ki ga opravlja skladatelj,
preživeti, vendar pa v Sloveniji ni tako. Kaj torej določa skladatelja? Citron ga
označi kot avtorja, čigar dela se redno (ali vsaj pogosteje izvajajo), za svoje
delo dobi plačilo, njegova dela so že izšla v tiskani obliki in morda še kaj.
Je torej nekdo lahko poklicni skladatelj, če njegove note niso bile izdane in če
se njegova glasba ne izvaja? Je lahko označen za skladatelja, če prihodke dobi
iz drugih virov, medtem ko redno veliko sklada in ima dela le v svojem predalu
(Citron, 1993: 83–87)?
V našem prostoru, za potrebe te diplomske naloge, skladatelja opredelim kot
avtorja, čigar dela so redno19 izvajana in so tudi že izšla v tiskani obliki, vendar
ne vsa. Prihodke lahko dobi tudi iz drugih virov, torej ne le iz skladanja, kajti
slovenskih skladateljev, ki bi preživeli zgolj s skladanjem, skorajda ni.
Biti skladatelj pomeni biti aktiven v javnem življenju, ki ga povezujemo z
moškim, medtem ko žensko povezujemo z družino in otroki ter le redko kot
samostojno profesionalko. To ima učinek na način kako ženska dojema samo
sebe in kako vstopa v polje javnega. Je kaj manj ženska, če je profesionalka?
Ko postane skladateljica, se upre tej ideologiji in je zaradi svojega dela
opredeljena za upornico, ki je grožnja kulturnemu redu. Vzgojena je v moškem
svetu: kot skladateljica se težko identificira s predhodnicami, ker jih je tako
malo, torej se identificira s skladatelji in njihovim delom, glede svojega dela pa
čuti pritisk, da se dokaže, da je ravno tako sposobna, kot moški (prav tam, str.
83–87).
19

Redno v tem primeru pomeni, da je bila večina del teh avtorjev že izvedenih in da se njihove
skladbe na koncertnih odrih ali po radiu slišijo vsaj vsako leto, nekatere pa pogosteje.
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Z vprašanjem skladateljice in kako je spol zaznamoval njeno delo se je
ukvarjala tudi Pirkko Moisala, ki je v knjigi Gender and Music objavila esej o
finski skladateljici Kaiji Saariaho. V eseju je žensko opredelila kot drugega, kot
institucionalizirano kulturno reprezentacijo in hkrati živo osebo z lastnimi
izkušnjami (Moisala, 2000: 166–188).
Ne glede na okolje (časovno in geografsko) iz katerega izhajajo, je Moisala pri
branju biografij avtoric iz različnih področij naletela na določene podobnosti v
njihovih izkušnjah.
Piše, da sta identiteta in osebnost skladateljice zgrajeni na treh delno
prekrivajočih se področjih: razlikovanju med moškimi in ženskami, razlikami
med ženskami in razlikami znotraj posamezne ženske. Ženskost vsake ženske
se namreč ves čas spreminja, pogaja in prilagaja glede na družbenospolne
konvencije in strukture v različnih socioglasbenih situacijah, znotraj interakcij
med osebami istega spola in različnih spolov, znotraj javne sfere glasbenega
življenja in skozi notranjo umetniško rast osebe kot skladateljice (Moisala,
2000).
Pogajanje o spolu lahko vsebuje različne strategije, kako svoj spol predstaviti ali
ga zakriti. Prezentacija skladateljice kot ženske in glasbenice je proces, ki
poteka znotraj polja drugosti (nje, kot dela socialno konstruirane kategorije
skladateljic) in življenjskih izkušenj osebe glede na kontekste in situacije
(Moisala, 2000).
V svojem eseju Moisala pri opisovanju spola uporabi oznako nomadskost, s
čimer želi poudariti spremenljivost spola oz. dojemanja pomena spola v življenju
umetnice, ki na nek način krmari med različno »intenzivnostjo« ženskosti (spol
lahko v enem trenutku čim bolj zakrije, drugič pa ga sprejme kot bistven del
svoje osebe) (prav tam, str. 166–188).

O odnosu, ki ga imamo do svojega spola, je pisala tudi Judith Butler v delu
Gender trouble, v katerem pravi, da je nemogoče obstajati zunaj spola, vendar
pa je ta včasih bolj opazen in se ga bolj zavedamo, včasih pa ne.
Spola ne vidi kot fiksno označbo, temveč kot fluidno variablo, ki se spreminja
skozi različne kontekste in različna obdobja v našem življenju. Izraz spola
označi kot predstavo, kot nekaj kar počnemo in ne kot nekaj, kar smo. Naša
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identiteta prosto lebdi, se spreminja, ni vezana na neko oprijemljivo bistvo
(telesno ali kakršnokoli drugačno), temveč je predstava za našo okolico (Butler,
1990).
Spol nosimo kot masko, kar lahko počnemo usklajeno z družbenimi normami, s
predstavami, kakšen naj bi bil videti določen spol, lahko pa tudi ne. Na ta način
lahko vplivamo na spreminjanje norm povezanih z družbenimi spoli.
Spol je zgradila kultura, ki nas sili v delitev na ženske ali moške, in nam s to
delitvijo pripiše usodo, ki ji ni moč pobegniti. Ženska je tako na nek način
prisiljena, da si izbere identiteto, ki jo zaznamuje vse življenje. Včasih se je bolj
zaveda, včasih pa svojo ženskost potisne na stranski tir (povzeto po: Butler,
1990: 13–25).
Kot piše Moisala, se Kaija Saariaho ni videla kot skladateljica, na študij se je
vpisala, ker je čutila močno potrebo po skladanju, vendar pa je v začetku svoje
poti svoj spol »skrivala«, je občutila, da ji je v oviro. Poleg tega je imela v
začetku tudi težave združiti ustvarjalen proces s svojo ženskostjo: podobo
umetnika je razumela kot asocialen, egocentričen lik, ki je bil v nasprotju z
njenim razumevanjem ženske, ki je altruistična mati.
Njena izbira poklica je tudi v okolici spodbudila več vprašanj, ki pa jih je (kot
pravi sama) presegla pri svojih 30-ih in zaradi svoje izbire (biti ženska umetnica
– skladateljica) ni več čutila občutka krivde, vseeno pa pravi, da kot umetnica
čuti pritiske družbe. Biti »napačnega« spola je v svoji karieri včasih skrivala oz.
zamaskirala, da je dosegla želene cilje. Moisala to razlaga kot možen odziv na
maskuliniziran skladateljski svet, v katerem so ženske želele preživeti in postati
del njega. Tradicija skladateljic namreč še ni dovolj močna, da bi lahko imela
oznaka »ženska skladateljica« velik vpliv na njihovo kariero, zato se označujejo
na druge načine, kot drugačne v odnosu do drugih umetnikov, ne pa kot
ženske, kajti zaradi njenega spola, so njena dela drugače vrednotena.
Saariaho se upira getoizaciji svoje glasbe kot glasbe, ki jo je napisala ženska in
želi biti brezspolno sprejeta (zakriti svoj spol) ter biti označena na druge načine
skozi svojo umetnost (kot skladateljica elektronske glasbe…). Kot skladateljica
si želi nevtralen odziv kritike, v katerem ni prostora za stavke kot so: »Nikoli si
ne bi mislil, da tako glasbo lahko napiše ženska (Moisala, 2000: 166–188).«
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Zakaj pa ne? Glasba naj bi bila brezspolna umetnost.
Po drugi strani pa se kar sam ponuja še drug odziv na tak stavek: tako glasbo
lahko ravno zaradi svojega spola napiše le ženska, saj izhaja iz drugačnega
prostora (prostor v smislu izkušenj…), torej drugače razume določena
občutenja, ima druge afinitete, ki jih tudi drugače ponotranji in interpretira.
Določene vsebine lahko razumejo in interpretirajo oz. ustvarijo le ženske!
O odnosu do svoje ženskosti je Saariaho dejala še, da je imel njen spol vedno
pomemben vpliv na njeno kariero: veliko ljudi je ni jemalo resno, pogosto je bila
druga, drugačna in opaža, da v njeni karieri ni bilo trenutka, ko spol ne bi bil več
pomemben, saj se mora ne glede na svoj sloves, še vedno uveljavljati.
Moisala opaža, da Saariaho sploh v začetku svoje kariere, ne mara govoriti o
svojem spolu in sklepa, da je tako zaradi obsedenosti okolice z njenim spolom
in stalnih vprašanj o tej temi. Svoj spol je sprejela kasneje, ko je že bila
uveljavljena skladateljica in takrat je tudi sama pričela dajala feministične kritike
sistema (Moisala, 2000).
Na podoben odnos, kot ga je imela v začetku kariere do svojega spola
Saariaho, je Susan McClary naletela tudi pri drugih skladateljicah: »Mnoge
izvrstne skladateljice vztrajajo na tem, da njihove spolne identitete niso
pomembne, predvsem zaradi tega, ker še vedno obstaja veliko domnev, kako
naj bi zvenela glasba, ki jo napišejo ženske. Razumljivo je torej, da so odločene
dokazati, da tudi one lahko pišejo GLASBO in ne ''žensko glasbo''. Poleg tega
je [ta pristop] pomembna politična pozicija in strategija glede na zgodovino, v
kateri so bile ženske na tem polju marginalizirane (McClary, 2002: 460–462).«

V nadaljevanju McClary opozori, da so bili v zgodovini glasbe skladatelji
večinoma moški, tako je slog, ki se ga lahko naučimo v šolah, v svojem bistvu
moški, ženske pa pravzaprav nimajo svoje opredeljive glasbene kulture z
vzorci, slogi, izvajalskimi institucijami idr., po katerih bi se lahko zgledovale. Z
drugimi besedami torej tradicionalna ženska glasbena ustvarjalnost ne obstaja,
»obstajajo le vzorci, ''kako naj bi zvenele ženske'', ki so jih ustvarili moški in
ženske predstavljajo kot ubogljive in pasivne, ali pa uničujoče harpije. […] Ker
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so bili te škodljive podobe – madonna ali vlačuga – edine dostopne, so se
generacije študentk, skladateljic in izvajalk naučile, kako ''ne zveneti kot
ženska'' pri svojem izvajanju, dirigiranju ali komponiranju. Da ne bi bile podobne
idealu pasivne ženske, smo se naučile nastopati ali pisati (kako pogosto smo
poveličevale ta kompliment!) z jajci. Poleg tega smo se iz strahu pred tem, da
bomo strašljive, naučile tudi ne izvajati preveč agresivno. […] Torej ne le, da
ženske nimajo svojega glasbenega jezika, na katerega bi se lahko oprle, ampak
so pogosto ponotranjile močan odpor do tega, da bi bila njihova ženska
identiteta opazna v njihovi glasbi. Kategorija ''ženska'' v glasbi je namreč že
kolonizirana in prenatrpana s karikaturami, ki so jih ustvarili moški (McClary,
2002: 1631–1637).«
Lahko torej ženska sploh postane skladateljica, neobremenjena z ideološkimi
vplivi svojega okolja? Kot piše Citron, je skladatelj v osnovi moški poklic, ki je
poseben že sam po sebi – skladatelj je outsider. Kaj je potem ženska? Že sama
po sebi je outsiderka, kot ženska, skladateljica pa to drugačnost torej še
potencira (Citron, 1993: 81). Ženska, ki se odloči za skladateljski poklic, je torej
dvakratna outsiderka, v osnovi zaradi svojega spola, nato pa še zaradi poklica.
»Glasba naj bi bila nevtralna in nekatere skladateljice sprejmejo to pozicijo in
pišejo glasbo, ki ni razločljiva od glasbe, ki jo ustvarjajo njihovi kolegi. Mnoge se
razburjajo, če jim omeniš, da ima morda njihova spolna identiteta kaj opraviti z
glasbo, ki jo pišejo, kar je razumljivo: stoletja je veljalo, da če bi ženske pisale
glasbo, bi bila ta glasba krhka in pasivna. Zvenela bi torej tako/takšna, kot
vladajoča kultura predpostavlja, da so in naj bi bile ženske. V zadnjih desetletjih
je vzniknilo več skladateljic, ki zahtevajo tako spoštovanje svojih ženskih in
moških kolegov. Spoštovanje ne kot ženske skladateljice,20 ampak skladateljice
(McClary, 2002: 1927–1931).«

20

Z rabo v slovenščini odvečne besede ženska poudarjam pomen spola, in sicer sta v
angleškem jeziku pojma zapisana women composers in composers.
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Dodaten problem, s katerim se soočajo skladateljice, ki željo ustvariti kariero, pa
so karierne zavore, kot jih opredelita Wallace in Abbot (Abbot in Wallace, 2005:
193–226), 21 ki so za skladateljice lahko še bolj problematične, kot sicer za
mlade ženske. Mladi glasbeniki namreč kariero v veliki meri gradijo z udeležbo
na tekmovanjih, kjer pogosto lahko sodelujejo, dokler ne dosežejo neke
določene starosti. Če se skladateljica odloči za otroke, lahko potem zaradi
pomanjkanja časa v svoji mladosti ne sodeluje na tekmovanjih, ko pa bi se spet
lahko vrnila v svoje polje dela, že velja za staro, vsiljivo, zmedeno žensko, ki v
mladosti ni čutila dovolj predanosti svojemu delu, da bi ga opravljala kljub
družini (Povzeto po Citron, 1993: 95).
Veliko diskusij okrog skladateljic se dandanes osredotoča na vprašanje enakih
možnosti z idejo, da če bodo imele ženske enak dostop do učenja in izobrazbe,
bodo vzniknile kot skladateljice, nerazločljive od svojih moških kolegov
(McClary, 2002: 1621). Ne glede na to, ne smemo pozabiti, da skladateljice ne
opredeljujeta le njen spol in možnosti formalne izobrazbe, temveč imajo na
njeno umetnost in sprejetost v tem poklicu velik vpliv tudi drugi dejavniki (izmed
katerih pa mnogi izhajajo tudi iz spola).

21

Career brakes
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DIPLOMANTI IN DIPLOMANTKE AKADEMIJE ZA GLASBO
Kot sem zapisala v prejšnjih poglavjih, se glasbenica, ki se odloči za poklic
skladateljice, sooči s širokim spektrom težav pri doseganju svojega cilja. Enake
formalne možnosti pridobivanja izobrazbe še ne pomenijo enakih možnosti, kajti
na izbiro študija vpliva mnogo dejavnikov, ravno tako enakopravnost še ne
pomeni, da so dekleta in fantje enako zastopani na vseh smereh študija in
enako aktivni v glasbenem življenju.
V nadaljevanju diplomske naloge se osredotočam na slovenski prostor in
skušam skladateljico umestiti v našo glasbeno sceno. Ker sem želela raziskavo
oz. diplomsko nalogo pripraviti tako, da bo relevantna, sem se najprej odločila
pregledati podatke o študentih ljubljanske Akademije za glasbo, ki je edina
institucija, kjer je v Sloveniji mogoče dobiti primerno glasbeno izobrazbo (tako
za izvajalce kot tudi za skladatelje). Kot edina institucija, ki izobražuje
glasbenike na tej stopnji, ima bistven vpliv na glasbeno življenje v Sloveniji (ne
glede na to, da nekateri glasbeniki študirajo v tujini ali pa se tja odpravijo na
podiplomski študij), prek pregleda diplomantov pa je tudi razvidno, kakšna je
sestava slovenskih glasbenikov po spolu.22
Statistični pregled sem pripravila tako, da pokaže razmerja med ženskami in
moškimi pri vpisu na študij posameznih smeri in na ta način tudi porast ali
padec zanimanja za te smeri. Najprej sem statistiko pripravila za obdobje
samostojne Slovenije, zatem pa sem časovni okvir razširila na obdobje po drugi
svetovni vojni. Daljši časovni interval pokaže nekatere spremembe, predvsem
glede vpisa na študij kompozicije, ki ga posebej raziskujem v tej diplomski
nalogi.

22

Seveda v Sloveniji delujejo tudi glasbeniki iz tujine, vendar se v tej raziskavi osredotočam na
naše okolje, torej ne na vse glasbenike, ki delujejo pri nas, ampak na tiste, ki so v našem
okolju tudi odraščali, torej so ponotranjili slovenske odnose do stereotipov in spolnih vlog.
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Na ljubljanski Akademiji za glasbo je med leti 1991 in 2011 diplomiralo 1447
glasbenikov, od tega 861 žensk in 616 moških. Število se nagiba v korist žensk
zaradi študijske smeri glasbena pedagogika, kjer je diplomiralo največje število
glasbenikov sploh (Ž:240, M:51, skupaj: 301).
Spodnji graf predstavljata število diplomantov po posameznih smereh. »Moški«
graf (rdeča barva) je precej bolj razgiban kot »ženski« (modra barva), na njem
pa je samo ena smer, na kateri v teh 20-ih letih študija ni zaključil noben študent
in sedem smeri, kjer je bilo diplomantov manj kot 10.
Če ga primerjamo z »ženskim« grafom, je na tem opaziti veliko več smeri, za
katere se dekleta ne odločajo. Manj kot 10 deklet je namreč končalo študij na
polovici vseh smeri, ki jih ponuja akademija (12 od 24), od tega na 3-eh smereh
sploh nobena, po drugi strani pa so nekatere smeri izrazito feminizirane, torej
smeri, h katerim gravitirajo dekleta.
Graf 1: Primerjava števila diplomantk in diplomantov AG po posameznih
smereh študija med leti 1991 in 2011.

Viri: Kuret, Primož in Branka Rotar Pance (2000); Troha, Gašper (2012); Kuret, Primož
(1989); Akademija za glasbo Ljubljana: Ob dvajsetletnici osvoboditve jugoslovanskih
narodov. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1965.
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Graf 1 združuje in primerja število diplomantov in diplomantk in razkrije katere
smeri študenti oz. dijaki, ki se vpisujejo na študij, razumejo kot bolj primerne za
dekleta ali za fante. Posebej izstopajo le nekateri stolpci – po svoji višini ali
zaradi svoje nizkosti.
Kar štiri študijske smeri so na akademiji v večji meri zapolnjene s študentkami
(klavir, violina, flavta in pedagogika), za študente pa sta v večjem obsegu
»rezervirani« le dve (klarinet in trobenta) ter dve, za kateri se študentke sploh
ne odločajo (pozavna in tuba).
Razen programov za izvajalce glasbe na akademiji izvajajo še tri študijske
programe: glasbeno pedagogiko, kompozicijo in dirigiranje (poleg tega se v
zadnjih letih pojavlja še študij cerkvene glasbe, včasih pa je obstajal še študij
zgodovine glasbe).
Na zgornjem grafu (št. 1) posebej izstopa študij pedagogike: tako po količini (od
vseh oddelkov je iz te smeri diplomiralo največ študentov), kot tudi po delitvi po
spolu, in sicer je na tem oddelku velika večina (skoraj 80%) diplomantk (in le
20% diplomantov od skupaj 301 diplomantov).
Naslednji graf (št. 2) primerja število diplomantk in diplomantov združenih
izvajalskih smeri (inštrumenti in petje) po letu 1945 (brez študentov kompozicije,
pedagogike in dirigiranja).
Graf 2: Primerjava števila diplomantk in diplomantov na izvajalskih
smereh po letu 1945.
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Viri: Kuret, Primož in Branka Rotar Pance (2000); Troha, Gašper (2012); Kuret, Primož
(1989); Akademija za glasbo Ljubljana: Ob dvajsetletnici osvoboditve jugoslovanskih
narodov. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1965.

Če zanemarimo delitev po spolu na posameznih oddelkih, je število diplomantk
in diplomantov, ki so končali izvajalske študijske smeri na Akademiji za glasbo
precej uravnoteženo, tako je skupno 1087 diplomantk in 1056 diplomantov.
Razlike so v posameznih letih, kjer se graf nagiba k enemu od spolov, tako je
bilo do leta 1970 precej več diplomantov, kasneje pa v nekaterih letih prevladajo
ženske. Po letu 1980 se je na študij glasbe vpisal precej večji odstotek žensk
kot pred tem.
Na naslednjih treh grafih primerjam število diplomantk in diplomantov, ki študija
niso zaključili kot izvajalci glasbe, temveč so njihove študijske smeri bolj
teoretske, mednje pa sodijo tudi skladatelji in skladateljice, ki so tema moje
diplomske naloge. Na oddelkih za Kompozicijo in glasbeno teorijo, Dirigiranje in
Glasbeno pedagogiko so razlike med spoloma večje:

Graf 3: Primerjava diplomantk in diplomantov na oddelku Glasbena
pedagogika od ustanovitve oddelka.

Viri: Kuret, Primož in Branka Rotar Pance (2000); Troha, Gašper (2012); Kuret, Primož
(1989); Akademija za glasbo Ljubljana: Ob dvajsetletnici osvoboditve jugoslovanskih
narodov. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1965.
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Na oddelku Glasbena pedagogika so od uvedbe tega študijskega programa
dominirale ženske, in sicer je skupaj študij zaključilo 396 diplomantk in 93
diplomantov. Od skupaj 489 diplomantov in diplomantk, je bilo 81% žensk
(odstotek je skoraj enak odstotku žensk, ki so iz Glasbene pedagogike
diplomirale med leti 1991 in 2011).

Graf 4: Primerjava diplomantk in diplomantov na oddelku Dirigiranje v
povojnem času.23

Viri: Kuret, Primož in Branka Rotar Pance (2000); Troha, Gašper (2012); Kuret, Primož
(1989); Akademija za glasbo Ljubljana: Ob dvajsetletnici osvoboditve jugoslovanskih
narodov. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1965.

Na oddelku za dirigiranje je v povojnem času študij skupaj zaključilo 51 oseb,
od tega le 3 ženske, kar je dobrih 6%. Vse tri so diplomirale po letu 1980, in
sicer je prva diplomantka študij zaključila leta 1983, druga 1993, tretja pa 2006.
Če primerjamo število z diplomantkami kompozicije, je podoben trend
(»osamljenih študentk«) na tem oddelku opaziti leta 1962, ko je diplomirala prva
komponistka (naslednje so diplomirale šele v letih 1975, 1981 in 1991).

23

Pri Grafu št. 4 in Grafu št. 5 sem namenoma najvišjo vrednost na neodvisni osi obdržala 30,
ker sem s tem želela ponazoriti razliko v številu med študenti pedagogike ter kompozicije in
dirigiranja.
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Kot je razvidno iz naslednjega grafa (št. 5) so se dekleta v večji meri za študij
kompozicije začela odločati šele v zadnjih 20-ih letih, tako je od 51 študentov
kompozicije, ki so diplomirali po letu 1991 18 žensk (35%), od tega kar 15 šele
po letu 2000 (leta 2005 in 2010 je diplomiralo celo več skladateljic kot
skladateljev).

Skupaj

je

po

letu

1945

na

oddelku

diplomiralo

147

komponistov/komponistk, pri čemer je bilo 21 žensk (14%).
V 46 letih pred letom 1991 so torej iz kompozicije diplomirale le tri ženske,
zatem pa je to število izrazito naraslo.

Graf 5: Primerjava diplomantk in diplomantov na oddelku Kompozicija v
povojnem času.

Viri: Kuret, Primož in Branka Rotar Pance (2000); Troha, Gašper (2012); Kuret, Primož
(1989); Akademija za glasbo Ljubljana: Ob dvajsetletnici osvoboditve jugoslovanskih
narodov. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1965.

Pri pregledu teh podatkov se poraja vprašanje, zakaj je prišlo do tako velike
razlike, kaj je spodbudilo velik porast zanimanja za študij kompozicije med
dekleti?
Kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na izbiro študijske smeri? Kakšen je
vpliv okolja, družine (in morda privzgojenih poslušalskih navad), možnosti, ki jih
ponujajo lokalne glasbene šole, ekonomski in socialni status družin, iz katerih
izhajajo glasbeniki, ipd.?
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Študij dirigiranja so med leti 1945 in 2011 na Akademiji za glasbo zaključile le tri
ženske, kompozicije pa 21, kar je izrazito malo. Lahko torej ti dve smeri
označimo kot maskulinizirani smeri. Je temu nasprotna smer Glasbena
pedagogika, kjer je vseh diplomantk kar 81%? Je možno, da je odločitev za
študijsko smer še vedno odraz nekega prepričanja, da je ženski naravna vloga
v skrbi za otroke, medtem, ko se z resnim, ustvarjalnim študijem (dirigiranje –
vodenje orkestra in kompozicijo) ukvarjajo predvsem moški?

Kaj je tisto, kar je spodbudilo skladateljice, da so se v zadnjih 20-ih letih
pogosteje odločale za študij kompozicije? V nadaljevanju naloge skušam skozi
intervjuje s skladateljicami osvetliti razloge, zakaj so se odločile za študij
kompozicije. Skozi pogovore želim najti odgovore tudi na vprašanje, zakaj pred
letom 1991 ni bilo toliko zanimanja za študij kompozicije.
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KO SPREGOVORIJO SKLADATELJI IN SKLADATELJICE
Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, so se dekleta za študij kompozicije v
večji meri začela odločati šele po letu 1991 oz. za časa samostojne Slovenije. V
tem poglavju želim skozi polstruktuirane intervjuje raziskati razloge, zakaj je
prišlo do tako velikega porasta zanimanja za ta študij med dekleti, zato sem
opravila pogovore s skladateljicami.
Žal ni bilo mogoče opraviti pogovorov z vsemi tremi diplomantkami kompozicije
pred letom 1991.
Prva, ki je iz kompozicije diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo, je bila
Nada Ludvig-Pećar, in sicer leta 1962. Doma je bila iz Sarajeva in je tudi
poučevala na sarajevski Glasbeni akademiji, umrla pa je leta 2008 na Dunaju.
Druga diplomantka je bila hrvaška glasbenica Đeni Dekleva (poročena DeklevaRadković), in sicer leta 1975. Rojena je bila v Pazinu, študirala pa je v
Trossingenu (harmoniko) in nato kompozicijo ter klavir v Ljubljani. Deluje na
Vseučilišču - Filozofski fakulteti Jurija Dobrile v Pulju.
Tretja skladateljica, ki je študij zaključila v Ljubljani, je Brina Jež Brezavšček, ki
je diplomirala leta 1981 in je edina, ki sem jo lahko brez težav intervjuvala in
sem jo zato tudi izbrala kot predstavnico starejše generacije.
Ostale intervjuje sem opravila z mlajšimi skladateljicami, ki so diplomirale po
letu 1991. Tri izmed preostalih skladateljic so diplomirale v prvi polovici 90-ih,
sledila je daljša pavza, zatem pa je diplomiralo še preostalih 15. To lahko kaže,
da se je trend (ali dojemanje študija, dojemanje moških/ženskih poklicev)
spremenil tudi v zadnjih desetih letih. Z eno izmed diplomantk je bilo intervju
nemogoče opraviti, saj živi v Združenih državah, tako sem intervjuja opravila z
Urško Pompe in Lariso Vrhunc, nato pa še s petimi skladateljicami, ki so
diplomirale po letu 2000.

V tabeli na naslednji strani je razvidno, katera skladateljica je diplomirala
katerega leta, s sivo barvo pa so označene tiste, s katerimi sem opravila
intervjuje.
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Tabela 1: Seznam vseh skladateljic, diplomantk ljubljanske Akademije za
glasbo po letu 1945.
Zap. št

Ime in priimek

Leto zaključka študija

1.

Nada Ludvig-Pećar

1962

2.

Đeni Dekleva-Radković

1975

3.

Brina Jež Brezavšček

1981

4.

Jerca Oblak (Parker)

1991

5.

Urška Pompe

1993

6.

Larisa Vrhunc

1993

7.

Bojana Šaljič (Podešva)

2001

8.

Urška Rutar

2001

9.

Brina Zupančič

2003

10.

Tadeja Vulc

2003

11.

Katarina Pustinek (Rakar)

2003

12.

Nina Šenk

2005

13.

Nana Forte

2005

14.

Diana Novak

2005

15.

Urška Orešič

2005

16.

Nataša Vester Trseglav

2008

17.

Helena Vidic

2010

18.

Tjaša Žalik

2010

19.

Neža Žgur

2010

20.

Petra Strahovnik

2011

21.

Tina Mauko

2011

Viri: Kuret, Primož in Branka Rotar Pance (2000); Troha, Gašper (2012); Kuret, Primož
(1989); Akademija za glasbo Ljubljana: Ob dvajsetletnici osvoboditve jugoslovanskih
narodov. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1965.
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seveda

izbrala

tudi

moške

predstavnike, ki so študij končali v približno istem času kot izbrane skladateljice,
in sicer: Bor Turel, Peter Šavli, Vitja Avsec, Dušan Bavdek, Črt Sojar Voglar,
Vito Žuraj in Matej Bonin.
Skladatelji in skladateljice so bili izbrani naključno, pomembno pri izboru pa je
bilo, da so bila njihova dela že izvedena na več koncertnih odrih, torej da
njihovo ime ni popolna neznanka širšemu občinstvu.
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PRIPRAVA NA IZVEDBO INTERVJUJEV
Na izvedbo intervjujev sem se začela pripravljati takoj, ko je bila znana tema
diplomske naloge, preden je bil izbran vzorec skladateljev in skladateljic, in
sicer sem začela pisati možna vprašanja za pogovore. S temi vprašanji sem
želela najti tudi odgovore na izhodiščni vprašanji diplomske naloge.
Pri raziskovanju vprašanja, kaj je privedlo do porasta zanimanja za študij
kompozicije, sem izhajala iz zunanjih dejavnikov, kajti sklepam, da mora biti
notranja motivacija za ta študij (želja po skladanju, po izražanju skozi glasbo,
zanimanje za kompozicijo ipd.) a priori prisotna, da se oseba odloči za študij
kompozicije, tako sem se osredotočila na vprašanja o družinah, poslušalskih
navadah, odzivih okolja, ko so glasbenice in glasbeniki povedali, kater študij so
izbrali in drugimi podobnimi faktorji, ki (lahko) vplivajo na izbiro. Ta vprašanja so
zajemala začetek in konec pogovora.
Poleg tega je bil pogovor namenjen tudi raziskavi, kako skladatelji in
skladateljice sami vidijo poklic skladatelja, ter ali opažajo kakšno oprijemljivo
razliko med »moškim« in »ženskim« ustvarjanjem. Iskanju odgovora na to
vprašanje pa je bil namenjen srednji del vprašanj.
Ko so bila vprašanja določena, sem izbrane skladatelje in skladateljice
kontaktirala prek e-maila (nekatere kontakte sem dobila na internetu, z
nekaterimi sem že prej sodelovala, nekatere pa sem dobila od drugih
skladateljev).
Njihovi odzivi na e-mail, v katerem sem jim predstavila diplomsko nalogo in jih
prosila za sodelovanje, so si bili podobni v tem, da so bili vsi pripravljeni
sodelovati, različno pa so sprejeli temo. Nekaterim so se vprašanja spola zdela
zanimiva in so o tem že sami razmišljali, drugim pa se zdi vprašanje spola
nepotrebno in nerelevantno za raziskavo (oboji odzivi so prišli tako s strani
žensk kot tudi moških).
Ko sem dobila potrditev, da bodo sodelovali, smo se z vsakim posebej odločili
za način, kako bomo izvedli intervju, kajti nekateri so bili v času, ko sem izvajala
intervjuje v tujini, nekateri so bili dostopni v Sloveniji, trije pa so želeli na
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vprašanja odgovoriti pisno in mi jih poslati po e-mailu (v osebni pogovor jih
nisem želela siliti).
S tremi sem pogovore opravila prek Skype-a, in sicer v času, ki so ga želeli oni,
z enajstimi pa sem pogovor posnela v živo. Tudi tem sem prepustila izbiro časa
in lokacije pogovora, saj verjamem, da so bili v svojih odgovorih najbolj iskreni,
če so se med intervjujem počutili sproščeno. Z nekaterimi sem se dobila v
njihovih kabinetih/učilnicah/pisarnah, s tremi pa smo se dobili zunaj.
Vsi pogovori so potekali sproščeno in sklepam, da so bili skladatelji in
skladateljice v svojih odgovorih iskreni, so pa vsi poudarili, da je na vprašanja,
ki sem jim jih postavila, težko odgovoriti.
Vprašanja, ki so bila osnova za pogovor, so v prilogi diplomske naloge.
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ANALIZA INTERVJUJEV
Izsledke intervjujev sem najprej razdelila na dva dela, kot sem tudi zastavila
vprašanja za pogovor, potem pa sem med pogovori opazila, da moram za
jasnejši prikaz rezultatov dodati še en del (tretji), ki se delno povezuje s prvim,
saj v njem opisujem, kako skladatelje in skladateljice sprejema okolje.
V prvem delu skušam odgovoriti na vprašanje, kakšen je vpliv okolja na izbiro
študija ter kaj bi skladateljice v primerjavi s skladatelji lahko odvračalo od
želenega študija.
V drugem delu želim predstaviti, kako skladatelji sprejemajo glasbeno umetnost
svojih kolegov nasprotnega spola. Ali v glasbi najdejo vzorce značilne le za ene
ali druge ter kako bi te vzorce opisali.
V zadnjem poglavju sem posebej opredelila, kako so sodobne slovenske
skladateljice sprejete v družbi, ali so med ženskami in moškimi kakšne razlike.

VPLIVI NA IZBIRO ŠTUDIJA
Da bi našla odgovor na vprašanje, kaj vse vpliva na izbiro študija in kako to, da
je v zadnjih 20-ih letih prišlo do porasta deklet pri vpisu na študij kompozicije,
sem v pogovoru intervjuvance vprašala o njihovih začetnih glasbenih korakih,
kot je vpis v glasbeno šolo in koliko/kako pogosto so poslušali glasbo. Vprašala
sem jih tudi o glasbeni izobrazbi njihovih staršev, o odzivih, ki so jih prejeli, ko
so okolico obvestili o izbiri svoje študijske smeri ter o tem, kateri poklici se jim
zdijo bolj ugledni.
Ugotovila sem, da so med skladatelji in skladateljicami le majhne razlike, ki jim
ne morem pripisovati odločilnega pomena pri izbiri študija.
Večinoma so se skladatelji in skladateljice v otroštvu učili igrati klavir, nekateri
pa še druge inštrumente. Za glasbeno šolo so jih navdušili starši ali ožji
družinski člani, nekateri pa so se v Glasbeno šolo vpisali na lastno željo. Malo je
teh, ki so jim inštrument starši potisnili v roke in še ti se tega ne spominjajo z
odporom, ampak so to dejstvo dobro sprejeli, ker so imeli že v otroštvu močno
afiniteto do glasbe. Željo po glasbenem poustvarjanju in ustvarjanju so imeli vsi
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močno izraženo, pri prvih korakih pa jih okolica ni ne zavirala niti posebej
spodbujala pri njihovem udejstvovanju.
Na študij kompozicije so skladatelji večinoma prvič pomislili ob koncu osnovne
šole ali v srednji šoli, in sicer nekateri sami, druge pa je na njihovo sposobnost
glasbenega izražanja opozorila okolica, predvsem profesorji, ki so močan
ustvarjalni duh prepoznali ne glede na spol študenta.
Ravno tako je težko najti razlike v času, kdaj so se intervjuvanci dokončno
odločili za študij in kaj je še posebej vplivalo na njihovo odločitev. Večinoma so
vsi skladatelji in skladateljice pri sebi prepoznali sposobnosti ustvarjanja in željo
po glasbenem izražanju, zato so izbrali ta študij samoiniciativno.
V poglavju o vplivu okolice na študij sem med drugim posebej izpostavila
pomen družine za poklicno skladateljsko pot, ki je lahko zelo pozitiven, če ima
glasbenik podporo (če ima ženska vzornico v članici družine). Izsledki iz
intervjujev to potrjujejo, in sicer so imeli tisti, katerih starši so se aktivno ukvarjali
z glasbo, manj težav pri izbiri študija, vendar le v smislu, da jih ni skrbelo, kako
se bo družina odzvala na njihovo odločitev oz. jih je pri študiju bolj spodbujala.
Več težav so imeli skladatelji starejše generacije v času, ko je bilo delo
skladatelja še precejšnja neznanka in so jih starši nagovarjali k drugim študijem.
Kar se tiče razlik med spoloma, na tem mestu nisem opazila razlik.
Poleg tega sem hitro ovrgla tudi tezo, da ima na odziv staršev velik vpliv njihova
glasbena izobrazba. Skladateljice in skladatelji so večinoma odgovarjali, da so
jih starši pri njihovi izbiri študija spodbujali, vendar pa so imeli ti starši zelo
različno glasbeno znanje. Tudi tisti, ki so bili proti izbiri študijske smeri svojega
otroka, so se z glasbo ukvarjali.

Poleg tega so imela okolja, iz katerih izhajajo skladatelji in skladateljice,
pozitiven odnos do kulture, večinoma so se udeleževali kulturnih prireditev in
spremljali različna polja kulture (pogosto so starši podpirali želje otrok) v svojih
finančnih zmožnostih. Ravno tako na izbiro študija ne morejo imeti izrazitega
vpliva poslušalske navade družin skladateljev in skladateljic oz. njihove
poslušalske navade iz časa otroštva, saj so poslušali zelo raznoliko glasbo, tako
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ne moremo potegniti vzporednic ne med moškimi ali med ženskimi
predstavnicami, ne med predstavniki posameznih generacij.
Največja razlika iz okolja, ki sem jo opazila, je bila razlika pri odzivu, ki so ga
imeli na študij kompozicije profesorji najstarejše skladateljice. Pravi, da sicer ni
občutila, da bi bila kot ženska izrazito drugače obravnavana, vendar je svoj
odgovor razširila:
»Zdi se mi, da pedagogi skušajo biti čim bolj etični in odgovorni in le zasebno
povejo kakšno mnenje ob drugih priložnostih. Pripombe so sicer bile, to je bil še
precej grob čas, ampak ne s strani profesorjev kompozicije, ampak so drugi
spraševali, če sem neko delo res napisala jaz, ali je mogoče avtor kar moj oče.
To se mi zdi, da sem doživela, ali pa sem vsaj občutila. Poleg tega so bile žive
tudi debate, če je ženska lahko skladateljica ali ne, če ženski možgani to sploh
zmorejo, ker to še ni bilo v navadi in sta bili živi poziciji, da sta kompozicija in
dirigiranje v moški domeni. Vsaj v Sloveniji se to takrat še ni pojavljalo, da bi se
kdo za to odločil že prej. Večjo sprejetost sem čutila na jugu, kjer so obstajale
tudi starejše skladateljice, ki so bile zgodovinsko že umeščene in so obstajale
tudi muzikologinje, ki so jih obravnavale. Tu pa je bil pristop precej bolj
mačističen.«
Čas njenega študija je bil še čas, ko v muzikologijo študije spola še niso vstopile
in ko je bil kanon izvajanih in predavanih del še izrazito moški, tako skoraj ni
bilo vzorov, ki bi lahko profesorjem (ki so glasbeno umetnost sicer dobro
poznali) približali umetnost skladateljic. S tem ne želim izraziti, da je prihod
feminizma v muzikologijo izrazito razširil glasbeni kanon, vendar se je z
razvojem ter ozaveščanjem ženskega doprinosa v polje resne glasbe kanon oz.
količina del, ki jih ustvarijo ženske, v času po njenem študiju začel širiti.
Zadnja teza, ki sem si jo postavila kot odgovor na vprašanje, zakaj so se
dekleta toliko manj vpisovala na študij kompozicije in kako to, da jih je vedno
več, je bil odnos do določenih poklicev v glasbi in dojemanje, kako ugledni se ti
poklici zdijo intervjuvancem (v zgodovini je veljalo, da je uglednost poklica
obratnosorazmerna s številom žensk, ki opravljajo ta poklic, se pravi, bi na nek
način v zadnjem času lahko padel ugled poklicu skladatelja). Poleg tega so bila
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v zgodovini močna prepričanja, kaj je primerno oz. kaj se spodobi za žensko in
kaj ne, zato sem postavila še vprašanja o primernosti študijskih smeri.
Skladatelji in skladateljice so skoraj enako ovrednotili, katere študijske smeri se
jim zdijo bolj primerne za moške in katere za ženske, vendar so bile pri
zagovarjanju enakopravnosti prepričljivejše skladateljice. Moški so sicer vsi
odgovorili, da so vsi študiji povezani z glasbo primerni za vse, vendar so
nekateri svoje odgovore tudi razširili, kot bi čutili potrebo po utemeljevanju
svojega odgovora. Dva sta izpostavila, da je študij koncertnega dirigiranja
morda bolj primeren za moške in študij pedagogike primernejši za ženske, pri
čemer povejmo, da je bil poklic dirigenta ravno tako izpostavljen tudi pri
vprašanju, kateri poklic je primernejši za ženske in kateri za moške.
Tudi na to vprašanje so ženske suvereno odgovorile, da so enakopravne, moški
pa so izrazili še nekatere pomisleke:
»…ne bi želel posploševati /…/ spol ne vpliva tako, da bi bilo res ločeno.
Recimo dirigent je poklic, kjer instrumentalisti raje vidijo moškega, morda zaradi
avtoritete, stabilnosti, ki mogoče pri ženskah ni tako prisotna. Ta poklic se mi
zdi izrazito tak. Dirigenti so večinoma moški, vsaj tisti, ki so uspešni.«
»Da, določeni instrumenti, na primer trobila, so zaradi fizičnih razlik med
moškimi in ženskami razmeroma problematični. Nekaterim instrumentom, kot je
harfa, pa pripisujejo ženskost.«
»V to ne verjamem, vsi poklici se mi zdijo primerni za oboje, res pa je, da je v
nekaterih poklicih bolj zahtevno za ženske kot za moške. Recimo dirigent - sam
tega ne podpiram - ampak verjetno je za dirigentko bolj zastrašujoče stati pred
orkestrom, v katerem je tudi številčno običajno bilo več moških in potem je
lahko borba egov naporna. Včasih mislim, da moški lažje uveljavlja svoj ego. Po
drugi strani pa: če se dirigentka čuti poklicana za ta poklic in to počne s srcem
in telesom, verjetno dobi naravno avtoriteto in jo okolica sprejme. To je prvi
glasbeni poklic, ki mi pade na pamet, da je za ženske mogoče težji. Že za
moškega je lahko zastrašujoče, za ženske pa je lahko še bolj – uveljavljati se.«
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Iz dirigiranja so na ljubljanski Akademiji za glasbo od leta 1945 do 2011
diplomirale le tri študentke.24
Na tem mestu lahko omenim še zborovsko dirigiranje, kjer je v primerjavi s
koncertnim dirigiranjem simfoničnim orkestrom veliko več žensk, vendar to
večinoma niso dirigentke, ki bi študirale dirigiranje, ampak so pogosteje
študirale Glasbeno pedagogiko (ali druge glasbene študijske smeri) in so nato
prevzele tudi mesta zborovodkinj.
Poleg tega, da je bil dirigent izpostavljen kot pretežno moški poklic, je bil
najvišje uvrščen tudi pri vprašanju, kater glasbeni poklic se intervjuvancem zdi
najbolj ugleden. Večinoma so odgovorili, da težko opredelijo svoj odgovor, ker
je pomembno tudi kako oseba opravlja svoje delo, ne le katero delo opravlja, ko
pa so bili izzvani, so na najvišja mesta večinoma uvrstili poklic dirigenta (prav
tega, kjer skoraj ni ženskih predstavnic), precej visoko so uvrstili tudi poklic
skladatelja, ostali poklici pa variirajo. Več težav pri opredeljevanju ugleda
poklica so imele ženske, in sicer kar tri niso želele odgovoriti na to vprašanje,
pri čemer se poraja vprašanje: zakaj? Pravega odgovora na to vprašanje
nimam, možno pa je, da sem jih s tem vprašanjem užalila, ker mu ne pripisujejo
nikakršnega pomena.
Del okolice, ki lahko vpliva na odločitev za nek poklic, so tudi prijatelji, ki lahko
poklic sprejemajo pozitivno, ali pa ne. Intervjuvanci so odgovorili, da njihovi
prijatelji sicer vsi ne poznajo dela skladatelja, ga pa spoštujejo in večinoma
pozitivno vrednotijo (tudi tisti, ki skladatelje vidijo kot sanjače, so skozi izkušnjo
svojih kolegov ta poklic sprejeli kot resno delo).
Drugačna pa je slika v širši družbi (v Sloveniji) po mnenju intervjuvancev, in
sicer so tako skladatelji kot tudi skladateljice mnenja, da so ljudje premalo
ozaveščeni, kaj je ta poklic, ga ne razumejo najbolje in ga deloma tudi
podcenjujejo. Tisti, ki ga poznajo, ga cenijo in so zainteresirani za njegov obstoj.

24

V zadnjih letih pa je bila na študij dirigiranja vpisana še ena študentka, ki je zdaj tudi že
zaključila študij.
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Prvo raziskovalno vprašanje moje diplomske naloge je bilo identificirati razloge,
zakaj je po osamosvojitvi Slovenije med dekleti prišlo do porasta pri vpisu na
študij

kompozicije.

V

odgovorih

na

vprašanja,

ki

sem

jih

postavila

intervjuvancem, odgovora na to vprašanje nisem našla. Edini odziv, ki bi lahko
osvetlil razlog za to, je odziv profesorjev najstarejše skladateljice.
Glede na to, da gre za osamljen odgovor, si ne morem dovoliti posploševanja v
smislu: »pred letom 1991 je bil poklic skladatelja v Sloveniji razumljen kot moški
poklic, ki ga ženska ne zmore opravljati, zato se dekleta niso odločala za študij
kompozicije.« Po drugi strani pa bi bil glede na prebrano in v prvem delu
diplomske naloge navedeno literaturo, to lahko možen razlog, če ta odgovor
razumemo širše, kot stanje duha takratne družbe, ki v sposobnosti ženskih
možganov še ni imela zaupanja.
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RAZLIKE MED USTVARJALNOSTJO SKLADATELJIC IN SKLADATELJEV
V prvi del diplomske naloge sem uvrstila tudi poglavje z naslovom Ali obstajata
moški in ženski slog? v njem pa sem navedla mnenji Marcie Citron in Susan
McClary, ki pravita, da razlik v slogu ni moč najti, da ne obstajajo izrazito moške
ali izrazito ženske poteze, hkrati pa omenjata razlike v ustvarjalnosti
skladateljev in skladateljic, ki temeljijo na drugih področjih življenja.
Odgovori skladateljev in skladateljic, ki sem jih dobila v intervjujih, pričakovano
niso bili enotni, tako so štirje skladatelji in tri skladateljice suvereno odgovorili,
da razlik med enimi in drugimi ni in le trije izmed štirinajstih intervjuvancev so
odgovorili, da so nekatere razlike med temami, ki jih v svojih delih obravnavajo
moški in ženske (ti trije so tudi odgovorili, da ne obstajajo splošne razlike).
Ne glede na mnenje, da razlik ni, pa so vseeno podali nekaj opisov, kaj
razumejo kot žensko glasbeno ustvarjalnost in kaj pripisujejo moški. Te opise
navajam v tem poglavju.25
Najbolj izraženo mnenje je bilo, da so razlike znotraj skupine žensk in znotraj
skupine moških že same zelo velike, tako je težko opredeliti razlike med
spoloma. Odgovori, ki so poudarjali enakopravnost, so navajali, da poznajo
skladatelje obeh spolov, ki pišejo podobno in so uspešni v svojem delu.
Skladatelji pravijo da: »Merilo so sposobnosti, spol pa je postranskega
pomena.«, »Razlike so bolj odvisne glede na to, kje skladatelji študirajo in ne
glede na njihov spol.« , »Ustvarjalnost ni vezana na spol. Lahko si ustvarjalen,
lahko pa ne.«
»Razlik je veliko že znotraj skladateljev enega spola, tako da jih ne morem
opredelit glede na spol skladateljev.« S to izjavo je skladatelj mlajše generacije
povzel tudi mnenje več skladateljic:

25

Zaradi majhnosti našega prostora pri posameznih izjavah ne navajam njihovih avtorjev. Ti
skladatelji se poznajo med sabo in ne želim, da bi njihove izjave, ki sem jih od njih dobila za
raziskovalne namene, kakorkoli vplivale na njihovo delo. Vsi skladatelji in skladateljice so
navedeni v poglavju viri in literatura.
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»Med ustvarjanjem skladateljic in skladateljev ni razlik, oz. jih ne vidim.
Nekajkrat sem o tem tudi testirala študente in predvajala glasbo ženskih in
moških avtorjev. Praviloma so bolj lirična dela pripisovali ženskam, bolj udarna
pa moškim, seveda je bila resnica precej drugačna. Med dvema ustvarjalcema
istega spola je lahko razlika večja kot med dvema nasprotnega spola.«
En skladatelj je v odgovoru ponudil imeni dveh sodobnih slovenskih
ustvarjalcev, ki imata podobno rafiniran glasbeni izraz, »ampak je pa v njuni
glasbi nekaj ženskega, tako da je to mogoče ženski aspekt.« Ženskega aspekta
ni opisal, je pa opisal moški aspekt, in sicer kot »nekaj zelo močnega, na meji
tehnično izvedljivega«, kar pa lahko po njegovem mnenju piše tudi skladateljica.
Ne glede na svoje prepričanje o enakopravnosti, pa je v svojem odgovoru
omenil, da ga preseneča, da lahko tudi »glasbenica napiše [glasbo v moškem
aspektu] ne glede na svoje krhko telo.«
Pri pogledu na njihovo ustvarjalnost torej žensko še vedno opredeljuje njeno
telo, ostane v sferi naravnega, telesnega od koder izvira njena ustvarjalnost,
njeno delo in ne umskega, kar pokažejo tudi kasnejši odgovori.
Med drugim tudi skladatelja, ki omeni krhkost telesa neke skladateljice »ki ima
vseeno močno ustvarjalnost in si ne bi mislili, da lahko ustvari tako močno
delo.«
Poleg tega, da je ocenjevana skozi svoje telo (en skladatelj je omenil, da je pri
izvedbi dela pomembno, da skladateljico tudi vidi na odru, s čemer je ta aspekt
še dodatno poudaril), je očitno živa tudi ideja, kakšno glasbo naj bi pisala.
Glede na zgornjo izjavo, naj ženska ne bi pisala močne glasbe.
Moč stereotipov, ki jih imamo do enega ali drugega spola, nakazujejo tudi izjave
tistih, ki so imeli velike težave definirati razliko med umetnostjo moških in žensk
in so najprej odgovorili, da razlike sploh ni. Skozi premislek jih je večina znala
opredeliti feminizirano in maskulinizirano glasbeno plat: »Zdi se mi, da se
ženske morda kdaj trudijo biti še bolj radikalne kot moški, da se pokažejo, da
tudi one to obvladajo in si upajo, po drugi strani pa lahko tudi kdaj bolj
poenostavljajo in so bolj sentimentalne, vendar to lahko velja za oboje.«

48

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

»Zdi se mi, da si ženske več upamo in da smo dosti bolj natančne v detajlih, da
znamo bolj izbrusiti malenkosti v partituri. Mogoče si trenutno upamo več, bolj
smo trmaste, iščemo svojo pot, mogoče tudi zato, ker smo skladateljice in
želimo najti neko svojo nišo.«
Po drugi strani pa je odziv skladateljice na te stereotipe lahko tudi obraten:
»Splošno razširjeno mnenje, da so ženske nežnejše in moški bolj udarni, se mi
zdi zmotno.« Zaveda se jih, vendar jih ne sprejema.
Dve skladateljici (starejše generacije) sta v svojih odgovorih poudarili, da razlike
obstajajo in da se jih zavedata, vendar se te razlike bolj dotikajo sprejetosti
skladateljice v družbi in ne toliko oblikovnih značilnosti, zato jih navajam v
naslednjem poglavju.
Ravno tako so imeli intervjuvanci več težav odgovoriti na vprašanja, povezana s
tem, kaj pogosteje s svojo glasbo izražajo ženske in kaj moški. Natančneje sta
razliko izrazili dve skladateljici, ki pravita, da »ženske večkrat [izražajo] bolj
teme z določeno zgodbo, pri moških je pa večkrat bolj filozofija ali računalniško,
bolj hladno. Pri ženskah se prej najde neka vsebina – pri tem se nanašam na
tekste, ki jih napišejo skladatelji o svojih delih, kjer vidim, da ženske dela
pogosteje primerjajo z življenjem (ne programsko, ampak bolj življenjsko).«
»Mogoče ženske izražajo malo več spiritualnosti, bolj čustveno in iz ene majhne
teme naredijo veliko. Moški pa bolj splošno izražajo. Je pa to čisto specifično,
odvisno od osebe.«
S strani skladateljev pa je mnenje glede razlik v temah, da: »Verjetno ženske
pogosteje slikajo notranja občutja ter se večkrat ukvarjajo s programsko glasbo
[…] Poglejmo skozi prakso – koliko simfonij [torej del absolutne glasbe] je delo
ženskih rok?«, »Ženske so bistveno bolj intuitivna bitja kot moški, ki ljubijo
racionalnost.«
Seveda pa so tudi na tem mestu nekateri odgovori poudarjali enakopravnost
moških in žensk: »Teme so zelo enakovredne, ker so tudi ženske sposobne
kritike družbe, imajo veliko družbeno odgovornost.« Pri tem se poraja
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vprašanje: Ali to pomeni, da so moški kritični že a priori, ženska pa mora svojo
kritičnost utemeljiti oz. poudariti, da je je sposobna?
Iz zgornjih odgovorov je tudi opazno, da moški in ženske sprejemamo iste
stereotipe, tako so skladatelji in skladateljice navajali podobne razlike, ki jih še
vedno lahko razločimo na umsko-moško, čustveno/intuitivno-žensko.
V nadaljevanju pogovora sem se vrnila k tehničnim značilnostim ustvarjanja, in
sicer sem skladatelje in skladateljice prosila, naj opredelijo žensko in moško
temo. Na tem mestu so štirje skladatelji in štiri skladateljice izpostavili, da ju ne
morejo opredeliti. Tisti, ki so teme opredelili, so jih opisovali v skladu s splošno
razširjenim mnenjem, da je: »Romantična in nežna bolj ženska tema, moška pa
je bolj udarna, kinetična, vojaška, ritmično bolj enoznačna. To dvojnost so
opredelili v klasicizmu.«

Razliko so opredelili tudi v smislu »neke večje

odločnosti pri moški temi (kar izraža punktiran ritem), ženska tema pa je morda
bolj subtilnega značaja, to se recimo lahko izrazi z artikulacijo moške in ženske
polaritete v glasbi. To lahko opišemo tudi kot jin-jan, boj nasprotji ali imenujemo
moška/ ženska tema.«
»Morda je neka jasnost, struktura, preglednost v domeni moškega, ni pa vedno
tako. Bolj zemeljsko, bolj tekoče, vseobsegajoče, to bi bila morda bolj ženska
tema, s tem, da gre lahko tudi moški bolj v to smer. Morda je tudi nekaj bolj
agresivnega, bojnega - ta izkušnja boja, ki je ženske nimamo v tej meri, morda
je tudi ta grobost v domeni moškega, ta popolna predanost, ko se rodi otrok, ta
materinskost, nežnost, pripadnost pa bolj ženska lastnost«
Strukturiranost moške teme je poudarila še ena skladateljica, ena pa je razliko
opredelila: »Zdi se mi, da znajo biti moški bolj hladni in neprizadeti ob
komponiranju.«
Moško in žensko kompozicijo bi večinoma opredelili na podoben način: »Izrazito
moška bi lahko bila že agresivna, nabita s prekomerno energijo. Beethoven ima
sicer izvirne rešitve, ampak bi verjetno bil lahko označen bolj za moško glasbo.
Osvajanja teritorija, vojna, želja po obvladovanju so bolj moške teme in
vsebine.«
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»Zelo malo je kompozicij, za katere bi lahko dejali, da so izrazito moške.
Recimo, Bach bi lahko bil izrazito moški skladatelj – ni nobene sentimentalnosti,
logika je vrhunska, to se mu zdi prototip moške glasbe, v glasbi žensk pa…
manj jasno mogoče profilirajo, kaj so želele s skladbo izraziti.« Če beremo
zgornji del izjave, kjer moškim pripiše logiko in nič sentimentalnosti, lahko v njej
deloma najdemo tudi opis ženske kompozicije, ki ostaja v skladu s klišeji.
»Tipično glasbeno moško bi bil recimo Beethoven, zaradi svoje neposrednosti
in lahko bi rekel grobosti. Ta živalska energija, ki ureže. Po drugi strani, tudi
ženska lahko ustvari tako glasbo. Odvisno je od skladatelja, njegovega
namena, kaj želi. Kaj je ženski pol, ne bi znal opredeliti. Ko pomislim na žensko
glasbeno stvar, vedno pomislim na veliko sofisticiranost zvokov v smislu
detajlov. K temu sicer stremi vsak komponist, vsaj moral bi. Pri ženskah se mi
zdi izrazito, kako subtilne so lahko v malih zvokovnih detajlih. Pri njih je redkeje
zasledit grobost, neposrednost, grobost na ceno estetske dovršenosti in detajla.
Medtem ko pri moških pogosteje lahko zasledi koncept ali idejo, ki bo lahko šla
na meje grobega in težko sprejemljivega, ampak bo ta koncept skomponiran in
predstavljen z glavo skozi zid.«
»Moško delo je zelo kompleksno, večplastno, zelo strukturirano, dramaturgija je
hitra… očara z neko versatilnostjo, virtuoznostjo, s tehničnim aspektom. Seveda
so to le aspekti. Ne bi rekla, da je to skladba, ki jo ustvari moški, ampak se na ta
način v glasbi izraža bolj moški aspekt, vendar tudi ženska lahko piše tako
glasbo in jih večinoma tudi pišejo. Kar se tiče ženske kompozicije pa: ženski
aspekt rabi več časa, to je glasba, ki jo mogoče danes marsikdo dojema kot
dolgočasno.«

Odnos do sodobne glasbe je pri vseh intervjuvancih pozitiven, jo ustvarjajo in se
z njo identificirajo tako moški kot ženske. Ni razlik v smislu, da bi moški bili bolj
povezani z zgodovino, ženske pa bi bežale iz moškega sveta, vendar pa
vseeno rade raziskujejo in pišejo zelo sodobno/avantgardno.
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»Fasciniran sem nad tem kako napredne, avantgardne in prepričljive so rešitve
pri skladateljicah. Ne recimo, da bi bile boljše od moških, ali pa same po sebi
izredno pomembne, ampak so bile odlične rešitve, kar se mi zdi zelo dobro.«
»Mogoče v slovenskem prostoru več skladateljic teži v avantgardno smer,
ampak vprašanje, če je povsod tako.«
»Rekla bi, da zna kakšna ženska napisati kaj bolj »odpičenega« kot moški,
ampak načeloma ni razlik.«

Glede moške in ženske ustvarjalnost lahko zapišem, da so intervjuvanci
večinoma svoje odgovore začeli z mnenjem, da so enakopravni, da ni med
moškimi in ženskami nobenih razlik, so pa večinoma svoje odgovore znali
razviti, ko sem jih dodatno spodbudila (z dodatnimi vprašanji, tudi o tem, katere
teme izražajo kateri in kaj je ženska tema ter kaj moška).
Precej teh odgovorov je bilo v skladu z obstoječimi klišeji, ki ženskam pripisujejo
čustvenost, nežnost in subtilnost, moškemu pa racionalnost, strukturiranost,
preračunljivost in krepkost v izrazu. Poleg tega sem opazila še, da se sami pri
ustvarjanju glasbe s temi vzorci ne ukvarjajo, ne razmišljajo o svojem spolu in
pišejo glasbo, ki je lastna njim (ne glede na svoj spol). Spol v trenutku pisanja
glasbe ni pomemben in skladatelji svojega spola ne nosijo na ogled družbi,
ampak ga skrijejo in pravijo, da ni pomemben.
Poleg tega so sodelujoči poudarjali, da so lahko zelo velike razlike ne le med
moškimi in ženskami, ampak že znotraj skupin in da je na ta vprašanja
zahtevno odgovoriti.
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SPREJETOST SKLADATELJICE
Ne glede na to, da smo moški in ženske formalno enakopravni, sem med
intervjuji opazila nekatere odgovore, ki so nakazovali, da morda temu vseeno ni
tako, zato sem se odločila posebej osvetliti tudi vprašanje sprejetosti
skladateljic.
Zanimalo me je, ali obstajajo različni pristopi h glasbi enih in drugih, torej ali
skladatelji in skladateljice različno vrednotijo delo enih in drugih. Nekateri so s
svojimi odgovori poudarjali, da ni razlik, drugi pa so opozorili, da razlike izhajajo
že iz tega, da skladatelje poznajo že od prej ter da njihovo poslušanje novega
dela zaznamuje to, kako skladatelja poznajo (tako moške kot ženske). Sploh
moški so poudarjali, da se trudijo, da razlik vnaprej ne delajo.
»Včasih se potem, ko preberem komentar o delu, spomnim, da je nekaj na tem,
da je delo napisala ženska. Da bi to res lahko napisala ženska, ampak ne vem
točno v čem. Po čem bi prepoznal, da je avtorica ženska.«

Da na spol skladatelja niso pozorni, so poudarili trije skladatelji, nekateri pa
skladateljice pozitivno diskriminirajo: »Če bi šel na koncert in bi mi bilo neko
delo všeč ter bi na koncu izvedel, da je to napisala ženska, bi bil še bolj
navdušen. Verjetno zato, ker je večina skladateljev moških in se mi zdi super,
da tudi ženske ustvarjajo. Rad bi razumel, kako ženske razmišljajo in
komponirajo, da se spoznamo v ustvarjalnem smislu.«
Še bolj kot moški pa razlike delajo ženske. Najprej so na vprašanje, ali različno
pristopijo k poslušanju dela, če vedo, da je avtorica ženska, odgovorile da ne,
vendar so nato nekatere prišle do sklepa, da jih skladba bolj zanima, če vedo,
da jo je napisala ženska:
»Mogoče poslušam malenkost drugače v tem smislu, da me zanima, kaj sploh
je ženski vidik v glasbi, v umetnosti, ker ga ni toliko izraženega kot bi si želela,
da bi ga bilo, tako da pri ženskah še zlasti z zanimanjem poslušam. Absolutno
me zanima vsak nov skladatelj ali skladateljica, ampak pri skladateljicah me
zanima še, koliko uspejo, ne glede na tradicionalno moško okolje, vzpostaviti
nekega stika s svojim ženskim delom.«
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»Če vidim, da je avtorica ženska, se mi zdi zanimivo in si mislim: »da slišimo«.
»Mislim, da me bolj zanima, še posebej v tujini. Še vedno nas ni veliko in me
zanima, kako ženska pristopi k neki temi.«
»V bistvu ne več, me pa je zelo zanimalo - v Sloveniji ni veliko sodobnih
skladateljic, zato me je v tujini zelo zanimalo, kaj ustvarjajo sodobne
skladateljice.«
»V principu naj ne bi bilo razlik, vendar pa se morda zgodi, da drugače
pristopamo. Treba je objektivizirati, ko vidimo avtorja skladbe, treba je biti
objektiven, ker želimo že v osnovi podceniti žensko (tudi me same to počnemo),
zato moramo nivelirati in se vprašati, ali smo morda slabše ali predobro ocenili,
ker je ženska, tako da bi bilo morda bolje, če ne bi vedeli. Seveda obstaja
možnost, da drugače oceniš, drugače pristopiš, želiš biti bolj intimen… vse to je
treba objektivizirati.«
Glede vprašanja, kako je skladateljica sprejeta v družbi in s čim se sooča pri
svojem delu, sem v intervjujih dobila še dva odgovora, v katerih je ubesedeno
marsikaj, kar sem zapisala v teoretskem delu diplomske naloge glede
zgodovinske umeščenosti ženske, odnosa do predsodkov v družbi in odnosa do
svojega spola – kakšen pomen ima v posameznem ustvarjalnem obdobju.
Avtorici teh odgovorov sta skladateljici.
»Vprašanje [o ženski ali moški kompoziciji] ni prav enostavno, namreč človek se
to ves čas sprašuje. Gre za kompleksno temo. Vzgajani smo z glasbo
skladateljev, skladateljica pa je bolj kot začimba, poznamo jo sem in tja in smo
začudeni, ko jo slišimo in ugotovimo, da je dobra. Recimo presenečena sem
bila nad glasbo Clare Schumann […] Za danes vemo, da skladateljice posegajo
po vsem. Če bi primerjali kriterije, bi tudi skladateljice morale zasedati vse
kategorije od najboljših do najslabših, vendar pa tega nimamo razdelanega in
zato tudi pričakujemo, da je ženska vedno boljša, najboljša. Za žensko imamo
strožja merila, vendar bi jih morali bolj objektivizirati.
Razliki sta dve pri ženskah, čeprav jih kot mlad ne želiš videti. Ko vstopaš, želiš
vstopiti brez inferiornosti, vsaj v začetku je bilo tako, da je ženska vstopila kot
inferiorna in to želiš presegati in zanikaš svojo ženskost. To je prva reakcija.
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Kasneje pa svojo ženskost sprejmeš in to tudi želiš uveljaviti v svojem
ustvarjanju, to pride samo od sebe, ker to si in v svojem delu raziskuješ tudi
sama sebe. Potem pa je tu še sama razlika znotraj ženskosti, se pravi v
odgovornosti do sebe v čustvovanju v dojemanju sveta, življenja. Kjer so
razlike. Razlika je potem še večja potem, ko imaš družino, ker kot mati si še
vedno isti človek in hkrati drug človek, ker tako močno doživljaš to materinsko
vlogo in skozi to vlogo se odprejo tudi nove sfere. Te sfere pa so tipično ženske.
Tudi moški lahko posegajo vanje (ne moremo reči, da imajo ženske ekskluzivno
pravico), ampak ženske drugače dojemajo.«
»Absolutno je razlika [med ustvarjanjem moških in žensk], ampak mogoče bi
bila le ta še večja, če bi bila družba na splošno ženskam bolj naklonjena. Naša
civilizacija je trenutno zelo orientirana z moško energijo. Imamo dolgo
zgodovino, kjer so bile ženske izrinjene iz javnega življenja in na splošno so bile
v tem smislu manj vredne, manj vredno ocenjene… tako da smo zamudili zelo
veliko opusa, ki bi ga lahko skladateljice prispevale in s tem tudi zelo veliko
tega, kaj sploh bi bila ženska umetnost. Danes imamo več skladateljic kot
včasih, ampak še vedno smo v tradicionalno moško usmerjeni družbi, kar
pomeni, da ko odraščamo, se učimo poslušati na moški način.
Glasbo dojemamo zelo analitično, pričakujemo, da nas bo vedno znova z nečim
presenetila, da bo očarala s svojo strukturo, kompleksnostjo… vse stvari, ki so v
bistvu v nekem dometu racija, ki funkcionira zelo hitro. Pri tem pa se izgublja
zelo veliko globine. Mudi se nam, vse bi radi zelo hitro dojeli, za neke globlje
stvari pa je pač potreben čas in to je ta drug ženski aspekt.
Danes tudi veliko skladateljic ustvarja bolj na ta moški način, ker se to zelo
težko kar naenkrat spremeni. To je dediščina generacij, podobno kot v politiki.
Želimo si, da bi imeli v politiki, v vladi, parlamentu, toliko in toliko odstotkov
žensk, ampak dejansko morajo imeti ženske, ki so dovolj močne, da prilezejo
do takih pozicij v naši moško orientirani družbi, močno izražene te, neke moške
kvalitete.
Podobno je tudi v glasbi. Mislim, da se še ni v celoti sprostilo to, čemur bi se
lahko reklo ženska umetnost. To so prej posameznice, kot pa da bi rekla, da
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vse to, kar ženske ustvarjajo, lahko označimo kot žensko umetnost. Glasba je
še vedno preveč pod vplivi naše tradicije in naše moško orientirane družbe.«

O svojem spolu in o tem, kakšen vpliv ima na njihovo umetnost, skladatelji in
skladateljice skoraj ne razmišljajo, pogosteje razmišljajo skladateljice, predvsem
o tem, kako so zaradi svojega spola vrednotene in so na to tudi bolj pozorne.
Moški s svojim spolom nimajo težav, težave (ne formalne, temveč veliko bolj
ideološke) imajo v veliko večji meri ženske, ki se jih tudi prej zavejo in začnejo
nanje opozarjati, to pa vpliva tudi na odnos, ki ga imajo do svojega spola –
včasih ga skrijejo oz. trdijo, da je nepomemben.
Pri sprejetosti skladateljice v družbo je pomembno še vprašanje, kako
skladatelji in skladateljice služijo svoj kruh, in sicer ali imajo oboji enako količino
naročil, s čimer jim okolica sporoča, da jih sprejema. Tu so odgovori enaki, torej
da vsi pišejo po naročilu in da na naročila ne gledajo kot na omejitve (če gre za
koncertna dela), še vedno so oni avtorji dela, skladba izhaja iz njih. Naročilo jim
je kvečjemu v izziv.
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SKLEP
Izhodiščni vprašanji moje diplomske naloge sta bili dve.
Želela sem raziskati, kako to, da je po osamosvojitvi Slovenije prišlo do večjega
porasta pri vpisu deklet na študij kompozicije ter ali obstajajo temeljne razlike pri
glasbeni ustvarjalnosti skladateljev in skladateljic.
Odgovor na prvo vprašanje po 14-ih intervjujih ni jasen, torej razloga, zakaj se
je po letu 1991 veliko več deklet odločilo vpisati na študij kompozicije, nisem
našla.
Kot sem že napisala med izsledki intervjujev, se skladatelji za študij odločajo na
podlagi svojega močnega ustvarjalnega gona. Večino intervjuvancev so starši in
okolica pri njihovi izbiri podprli, obstajajo pa tako mladi kot tudi starejši
skladatelji, ki jih starši niso posebej podpirali, ampak so se za študij vseeno
odločili.
Izpostavim lahko najstarejšo skladateljico, katere oče je bil tudi skladatelj in ji je
tako lahko pri izbiri njenega študija nudil močno oporo, ona pa je prek
njegovega dela polic skladatelja tudi poznala, vendar na podlagi tega odgovora
ne morem spekulirati, da se ostala dekleta, ki bi se želela vpisati na študij
kompozicije, za študij niso odločila zaradi vplivov svoje družine ali okolice.
Ta skladateljica je tudi predstavila mnenje, ki so ga imeli nekateri profesorji (ali
ženski možgani zmorejo komponirati). To mnenje je bilo v takratni družbi lahko
bolj izraženo, lahko pa tudi ne, tako da tudi ne morem zapisati, da je bila okolica
takrat izrazito neprijazna do žensk.
Družba se je v zadnjih petdesetih letih močno spremenila, se odprla in
dandanes ženskam ponuja veliko več možnosti, spremenili pa so se tudi
predsodki in dojemanje spolnih vlog, kar je morda vplivalo na porast zanimanja
za študij kompozicije med dekleti, vendar tega ne morem trditi z gotovostjo.
Če bi med vprašanja za intervjuje vključila obširnejša vprašanja o odnosu
družbe do skladateljskega poklica pred petdesetimi leti (oz. v času študija
intervjuvancev), bi bil odgovor morda jasnejši. Poleg tega bi lahko v raziskavo
vključila tudi profesorje, ki so aktivni na Akademiji za glasbo. Ti bi mi lahko dali
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vpogled v študij kompozicije pred letom 1991 (ko so študirali oni) in ga primerjali
z današnjim študijem in odnosom, ki ga ima družba do skladateljskega poklica.
Poleg tega bi lahko intervjuvala tudi več skladateljev starejše generacije in jim
postavila več vprašanj o njihovem študiju, povezanih z glasbenicami v smislu:
ali so se kdaj s kolegicami na akademiji pogovarjali o kompoziciji.
Morda bi odgovor, zakaj se takrat niso vpisovale na ta študij, našla ob
natančnejšem pregledu dokumentov tistega časa (časopisov), ali prek
intervjujev z glasbenicami, ki so želele vpisati študij kompozicije, pa se zanj niso
odločile. Morda bi bile za to primerne študentke pedagogike, ki jih je bilo (in jih
je še vedno) veliko več kot študentov, vendar pa ne moremo z gotovostjo trditi,
da so se za študij pedagogike odločile, ker si na študij kompozicije morda niso
upale.
Za tovrstno raziskavo bi bilo treba najprej identificirati ženske, ki so želele biti
skladateljice in svojega cilja niso uspele doseči, vendar si v tem trenutku ne
predstavljam, kako bi te ženske identificirala.
Drugo vprašanje moje diplomske naloge je bila želja identificirati razlike med
glasbeno ustvarjalnostjo skladateljic in skladateljev. Marcia Citron, ki jo navajam
v prvem delu naloge, je zapisala, da razlike v sami tehniki in kompozicijskih
pristopih ne obstajajo, da pa obstajajo razlike na drugih področjih.26
Odgovori skladateljev in skladateljic so mi ponudili zelo različno sliko. Nekateri
poudarjajo, da razlik med enimi in drugimi ni ter da so razlike zelo velike znotraj
posameznih skupin, se pravi znotraj žensk in znotraj moških, tako je nemogoče
opredeliti še razlike med tema skupinama, oz. najti vzporednice pri ustvarjanju
vseh žensk in vseh moških. Pripisovati enim ali drugim nekaj, kar je značilno le
zanje, je nevarno, kajti vedno obstajajo izjeme, ki morda izničijo naše
prepričanje.
Razen tega so skladatelji in skladateljice ponudili bogat vpogled v svoje
razumevanje glasbe, saj so v svojih odgovorih marsikateri ponudili tudi dovolj
oprijemljive razlike, ki jih navajam v prejšnjem poglavju. Te razlike v veliki meri
temeljijo na ideologiji, ki ženski pripisuje intuitivnost, čustvenost, naravnost,
moška ustvarjalnost pa naj bi bila v domeni racija, strogo strukturirana. Delitev
26

Glej poglavje Ali obstajata ženski in moški slog?
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je torej takšna, kot so jo že pred leti izpostavile feministke, ki so se borile ravno
proti tovrstnemu posploševanju (ženska čustva - moški razum).
Ali ta prepričanja držijo, bi lahko potrdila poglobljena raziskava v posamezne
opuse skladateljev, ki pa ni bila tema te diplomske naloge. V njej sem želela
preveriti le, ali obstajajo razlike v pristopanju h glasbi in kako spol vpliva na to
pristopanje, ali lahko neke vrste umetnost (estetiko) pripišemo ženskam in
drugačne poteze v glasbi moškim.
Morda bi vprašanje dodatno osvetlili tudi pogovori s profesorji kompozicije na
Akademiji za glasbo, ki se srečujejo s študenti in študentkami in bi morda znali
ubesediti razlike med enimi in drugimi.
Ugotovila sem, da se o vprašanjih povezanih s spolom bolj ukvarjajo ženske, ki
tudi opazijo razlike v tem, kako jih sprejema družba in kako sprejemajo same
sebe – skladateljice so na dela svojih kolegic bolj pozorne, kljub temu, da se
oboji trudijo biti karseda objektivni.
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ZAKLJUČEK
Ob koncu diplomske naloge lahko izpostavim nekatere pomisleke, ki so se mi
porodili v času pisanja in raziskovanja.
Prvo vprašanje, s katerim sem s srečala, je bilo, ali je problematika spola sploh
še aktualna. Formalno smo enakopravni, torej med ženskami in moškimi ni
nikakršnih razlik. Res se kot ženska, rojena in vzgojena v sodobnem svetu, z
vprašanji spola in diskriminacijami ne srečujem na vsakem koraku, vendar sem
vseeno marsikdaj presenečena, ko opazim, da so ženske pri določenih stvareh
drugače vrednotene oz. obravnavane in nimajo enakih možnosti.
Kljub našim prepričanjem, da vprašanje spola ni več relevantno, pridemo do
spoznanja, da je še vedno živo, vendar je veliko bolj skrito, kot je bilo v
zgodovini, pod pretvezo formalne enakopravnosti. Ženske namreč še vedno
skrivajo svoj spol oz. ga ne sprejmejo, ga umaknejo s poti, da lahko
napredujejo, saj ponekod občutijo, da jim je njihova ženskost v napoto.
Če vprašanje ne bi bilo relevantno, menim, da ljudje ne bi takoj pomislili na
žensko, ko so soočeni z vprašanji o spolu. Odzivi na temo moje naloge niso bili:
»Se ti zdi, da so moški drugače vrednoteni?« - pravzaprav tako formulirano
vprašanje zveni nekako smešno, nenavadno, ker je popolnoma nepričakovano.
Večinoma so moji sogovorniki »vedeli« da govorim o ženski. Menim, da
popolne enakopravnosti med spoloma ne bo, dokler bodo odgovori na vprašaje
»Kakšen je vpliv spola na…?« avtomatsko misleca usmerili v razmišljanje o
ženski.
Ne glede na zapisano, pa naj dodam še, da se svet razvija in da smo vedno bolj
enakopravni. V zadnjih 30-ih letih, kar so se začele prve muzikološke
feministične raziskave, sta se svet in dojemanje spola precej spremenila, tako
se ne zdi narobe, če zapišem, da je veliko »starejših« raziskav že preživetih. Če
skladateljice pred 30-imi leti niso imele predhodnic/vzornic, temu danes ni več
tako. Glede na to, da jih je vedno več, bomo morda nekoč lahko govorili o
ženski tradiciji, estetiki in/ali potezah v glasbi, na katere bistvenega vpliva ne
bodo imela dela, ki so jih napisali moški predhodniki, ampak ženske.
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POVZETEK / SUMMARY
The goal of this undergraduate thesis is to answer two questions concerning
sex/gender and its influence on music.
In the past years I have been a frequent listener of various concerts of classical
music, where I noticed some interesting facts concerning gender and
musicians, for example not many brass instrumentalists are women, whereas
flutist are mostly women. However I was especially focused on the composers
and I noticed the majority of music that was performed was written by men. I
started wondering whether the music written by women composers was not
played because musicians did not like it, but soon realized that the problem is
not the acceptance of music written by women, but the quantity, for there is not
many women composers at all (I can only name but a few).
I started wondering how many women composers exist and made a statistic
analysis of undergraduate students of composition at the Ljubljana Academy of
Music (which I see as the institution that has a big impact on public music life)
which showed that in the last 60 years only 21 of 147 graduates were women. I
also compared the numbers through the years, realizing that only three of them
graduated before the year 1991.
This is how the first question of this undergraduate thesis came to be, which is:
What happened 20 years ago that made study of composition more acceptable
for women.
The second question I have been asking myself for some time now. It is
whether there is a difference between the music written by men and women and
are there some stylistic markers that are characteristic of a specific gender?

The first part of this thesis is theoretic and presents the thoughts of authors that
have researched this topic, the majority of them are American musicologists
(Susan McClary and Marcia J. Citron). I searched different online bases with
key words: gender, sex, composers, society, women and music to find various
theories that are mentioned in the text.
The second part of this thesis is empiric in its nature. I recorded 14 interviews
with Slovenian composers (7 men and 7 women) and during these interviews I
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try to find the answers to the questions presented at the beginning. I chose the
composers by coincidence, being mostly focused on the age (so they cover as
wide a timeline as possible) and following the condition that the composers are
established in Slovenia (that their works have been previously presented to the
public and that the public knows their names). I recorded the interviews on
August and September of 2013, mostly in person, but some composers were
not available due to holidays, so I contacted them via Skype or e-mail.

The first part of the thesis is divided into three chapters. In the first I am trying to
describe the influence of the environment on the musicians. I first establish that
the music is a product of the society which may (or may not) value some
characteristics and as such promote the development of those characteristics
and decides whether a piece of music is accepted in the musical canon (and as
such becomes a piece that is frequently performed and thought at schools). The
environment also influences the music through the researches that have been
made, especially by the relationship the researcher has towards the subject of
his or her research and the influence of sex on the topic. Sex of the musicians
has only become an important variable of late, when some anthropologists and
ethnomusicologists realized how big of an influence the sex actually is. Magrini
for example goes so far as to name music a gendered culture (Magrini, 2003:2).
Also a very big influence is the way environment sees gender roles and whether
it encourages people to participate in music life. In the past women were
discouraged to be musicians, for it was not seen as feminine (in 1686 Pope
Innocent XI issued an edict in which he prohibited women to learn music,
MyClary, 2002:3000-3004). Besides few women composers that existed
throughout the history did not have any role models other than men.
The next chapter presents the importance of sex and gender as a variable in
the researches. In the late 1980s feminists alerted to the importance of gender,
which opened new topics in the field and brought forth new findings (for
example the meaning women ballad in Italy had for women, which is very
different from the meaning the ballad has for men) (Margini, 2003). The
important question concerning gender of the musician is also what the musician
look likes, which is much more important when the musician is a woman, than
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when it is a man (Myers, 2000 and McClary, 2002). Also an important question
is when the topic of sex is even brought up in the research – usually it is
brought up by women concerning negative experiences (Diamond, 2000:106).
Next chapter presents different views of masculine and feminine in music, trying
to present gender specific stylistic markers. McClary presents the impact the
presentation of women in music (in the previous works by male composers) has
on women composers: women are mostly presented as gentle or crazy, which
is what women composers try overcome. The impact this kind of inner fighting
(against masculine presentation what a woman in music sounds like) has, is
often that the women composers try to distance themselves from this kind of
view and deny or hide their gender (McClary 2002). McClary however specifies
some feminine characteristics in music, presenting a work by Laurie Anderson
(Langue d’Amour) as a particularly feminine composition (McClary, 2002: 20252027). Marcia Citron on the other hand claims there are no feminine and
masculine markers, for the style does not originate in biology. Also she stresses
the importance of the researcher and his relation to gender during his research;
for as Citron states he or she may be fabricating the findings based on the sex
of the composer he or she is researching and based on her or his sex.
The first part of thesis concludes with the question: Can a woman be a
composer? The answer I found in literature is that off course she can be, but
her role is different than the role of the male composer. She has to battle
against history, establish her position and present works, that are as good as
the works of man (if they are judged by the same standards, which they are not
always). She (woman composer) often chooses one of two positions of
comparing her works to the works of men: she can be as good as a man or as
good in spite of the fact she is not a man, but no matter which she picks, she is
the other, the woman in a men’s world, and often hides her sex (at least in the
beginning of her career, for she feels it hurts her position). She wants to be
judged as a composer, not as a woman composer.

The second part of the thesis I start by showing how many students of the
Academy of music in Ljubljana have been women, and what did they study. The
statistics show that there is about the same number of man and women
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students altogether, but approximately 80% of students of Music pedagogy
were women, whereas only 6% of Conductors and 14% of Composers. 147
students completed their study in of Composition, 21 of them were women, 18
graduated after 1991.
Next I present 14 interviews with 7 male and 7 female composers, during which
I try to answer the questions presented at the beginning. The first question was
what changed that made study of Composition more appropriate/acceptable for
women in the last two decades. Unfortunately I am not able to present an
answer to this question, for all the composers had about the same amount of
encouragement from their environment and were mostly not held back in their
choices. I believe I could present the answer to this question, if I asked more
questions about the society (and try to find how it changed and how the gender
roles changed through time). I could also make interviews with professors at the
Academy of Music about the time when they were students, and ask them to
compare their studies to the studies of today. Also I could try to find women that
wanted to study composition, but did not enroll, and ask them their reasons, but
at this point I have no idea how to find them.
The second question was, whether there is a musical style characteristic to the
gender of the composer. The composers that participated could not give me a
straight answer. They mostly replied that the music of both sexes is similar and
that there are great differences in the music within the composers of one sex,
so they cannot identify the feminine or masculine stylistic markers in general.
When I prompted them some more, they described the stereotypes of feminine
music, which could be more lyrical, represents feelings and gives more attention
to the details whereas masculine music is stronger, more focused on the form,
more structured, direct and more aggressive. Also it was said, that women
sometimes try to be more radical in their music, maybe to show that they can
write such music as well.
The last chapter of the second part of my undergraduate thesis reflects on how
a woman composer is accepted in Slovenian society. The composers try to
judge all composers and their works equally, but accept that in fact they often
give more attention to the works of women, because they are interested in what
they composed, how they approached a specific topic or overcame a problem.
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Especially the women pay much more attention to the work of other women,
because there are so few of them (us, as they said).

To conclude I must stress that there have only been 7 men and 7 women
participating in this research, some of their answers were similar, but some
were not. I presented the ones that were most similar.
I believe the differences they specified in their style originate in the ideology that
we were raised in, that attributes women with intuition, feelings, nature, and
men with rationality and structure. I cannot say whether these opinions are true.
That could be established through an in-depth study of the opuses of the
composers, which was not the purpose of this undergraduate thesis.
Further interviews with professors of composition could also be valuable for this
research.

Last I can express my thoughts on relevance of this research. Is gender still a
relevant topic in the 21st century? I believe it is, even though I do not get
discriminated as a woman often. I believe that this topic will be relevant up until
the question of sex will not bring out an automatic response: as I presented my
thesis to some people, everyone knew I wanted to write about women, nobody
presumed I was talking about men.
Nevertheless I must add that the society changes, gender roles are different
than they were 30 years ago, that is why many of the researches that were
done in the past, have lost their relevance. Women composers 30 years ago did
not have many predecessors, but given how many women composers exist
now, maybe some time in future it will be possible to present a female music
tradition or female aesthetic, that will not be influenced by works of men, but by
works of women.
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PRILOGA A: VPRAŠANJA ZA POGOVORE
Vprašanja so bila za vse sodelujoče enaka. V začetku in koncu pogovora sem
postavila vprašanja, s katerimi sem želela ugotoviti razloge, zakaj je v zadnjih
dvajsetih letih med dekleti prišlo do porasta pri vpisu na študij kompozicije,
vmes (21–36) pa sem postavila še vprašanja o ženskih in moških potezah v
glasbi, s katerimi sem skušala identificirat, kako skladatelji in skladateljice vidijo
moško in žensko ustvarjalno plat.

1. Kateri inštrument ste se učili v otroštvu (v nižji glasbeni šoli)?
2. Kdo vas je navdušil? Zakaj?
3. Kdaj ste prvič pomislili na študij kompozicije?
4. Starost, ko ste se odločili za študij kompozicije:_____
5. Kaj vse je (po vašem mnenju) odločilno vplivalo na vašo izbiro študija?
6. Kako se je na vašo odločitev za študij kompozicije odzvala vaša družina?
7. Kako so se na vašo odločitev za študij kompozicije odzvali vaši prijatelji?
8. Kako so se na vašo odločitev za študij kompozicije odzvali vaši učitelji?
9. Vas je za koga posebej skrbelo, kako se bo odzval?
10. So vas kdaj nagovarjali h kateremu drugemu študiju?
11. Kaj ste pričakovali, ko ste se vpisali na študij? (program)
12. Kakšno zaposlitev oz. polje dela ste pričakovali?
13. Je študij izpolnil vaša pričakovanja? Da

Ne

14. Zakaj?
15. Prosim, razvrstite naslednje poklice glede na to, kako ugledni se vam zdijo.
S št. 1 označite tistega, ki se vam zdi najbolj ugleden (najmanj ugleden št.
16)?
___ Urednik na radiu ali televiziji
___ Urednik »glasbenih strani« v dnevnih časopisih
___ Urednik za glasbo specializirane revije
___ Glasbeni producent
___ Urednik v glasbeni založbi
___ Umetniški vodja glasbene ustanove ali festivala
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___ Glasbeni kritik
___ Novinar
___ Raziskovalec
___ Instrumentalist
___ Ravnatelj glasbene šole
___ Skladatelj
___ Dirigent
___ Glasbeni pedagog v osnovni ali srednji šoli
___ Zborovodja
___ Pedagog instrumentalist
16. Kaj menite, kako vaši prijatelji vidijo poklic skladatelja?
17. Kaj menite, kako okolica (ostali) vidi poklic skladatelja?
18. Ali menite, da so nekateri poklici v glasbi bolj primerni za moške in drugi za
ženske?
19. DA - zakaj; NE - zakaj?
20. Katere glasbene študijske smeri se vam zdijo bolj primerne za ženske in
katere za moške? Prosim, označite v tabeli!
ŠTUDIJSKA SMER

ZA MOŠKE

ZA ŽENSKE

ZA OBOJE

Glasbena umetnost - Dirigiranje
Glasbena umetnost - Kompozicija
Glasbena umetnost - Instrumentalist
Glasbena pedagogika na AG
Gl.

pedagogika

na

Pedagoški

fakulteti
Muzikologija

21. Ali spremljate sodobno slovensko (resno) glasbo? Hodite na koncerte
sodobnih del, berete kritike, poslušate posnetke novonastalih del, ipd. Na
kakšen način?
22. Se vam zdi, da je med ustvarjanjem skladateljev in skladateljic kakšna
razlika?
23. Pojasnite.
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24. Bi lahko opredelili, katere teme z glasbo pogosteje izražajo ženske in katere
moški? Se bolj dotikajo kritike sodobne družbe, komentirajo politično
delovanje, slikajo naravo, svoja notranja občutja, človeka…
25. Kaj želite z glasbo izraziti vi?
26. Kako si razlagate pojma moška in ženska tema?
27. Recimo, da bi za neko kompozicijo dejali, da je izrazito moška, Kaj bi vam
to pomenilo? Lahko opišete, kakšno delo bi si predstavljali? (teme,
obdelava tem, ritem, dur-mol in drugi sistemi, modulacije, tekstura…)
28. Kako pa bi opisali izrazito žensko kompozicijo?
29. Ste se kdaj zavestno trudili pisati glasbo, v kateri ni zgoraj opisanih vzorcev
(ki bi jo opredelili za bolj moško ali žensko)?
30. Ali se pri ustvarjanju opirate na glasbo, ki jo sicer poslušate v smislu iskanja
idej in harmonskih ali oblikovnih rešitev?
31. Ali se pri skladanju opirate na oblikoslovje iz zgodovine glasbe? Je za vas
pomembno, da ohranjate uveljavljene oblike, kot so simfonija, koncert,
sonata, suita…
32. Se po vašem mnenju na oblike iz zgodovine glasbe bolj opirajo moški ali
ženske?
33. Kakšen je vaš odnos do avantgardne/sodobne glasbe?
34. Kdo po vašem mnenju piše bolj avantgardno glasbo: moški ali ženske?
35. Ali različno reagirate, ko na programu opazite, da je neko delo napisal
moški/ženska? Kako? Vam spol skladatelja »pove« kaj o delu? (Če bi šlo
za skladatelja, ki ga sicer ne poznate).
36. Kako pogosto pišete dela po naročilu in kako pogosto pišete dela »zase«
(za katera nimate naročil in s katerimi v prvi vrsti izražate sebe)?
37. Katerih koncertov oz. glasbenih dogodkov se udeležujete?
38. Kako pogosto?
39. Kako pogosto poslušate klasično glasbo?
40. Kje in na kakšen način poslušate glasbo?
radio, CD-ji, internet, televizija, drugi mediji:___________.
41. Kakšno (klasično oz. resno) glasbo najpogosteje izberete?
Prosim, opredelite skladatelja ali slogovno obdobje!
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42. Bi povedali, kakšen je vaš mesečni prihodek, oz. se lahko uvrstite v enega
izmed družbenih razredov?
višji
višji srednji
srednji
nižji srednji
nižji
ne vem
ne želim odgovoriti
43. Ali so se vaši starši ali stari starši aktivno ukvarjali z glasbo? Opredelite!
(zaposleni v glasbenih poklicih, sodelovali v amaterskih sestavih, drugo)
44. Kakšno glasbeno izobrazbo so imeli vaši starši?
Niso imeli glasbene izobrazbe
Amater/samouk
Nedokončana nižja glasbena šola
Končana nižja glasbena šola
Nedokončana srednja glasbena šola
Končana srednja glasbena šola
Končan višješolski študij glasbe
Končan visokošolski študij glasbe
45. Kakšno glasbeno izobrazbo so imeli vaši stari starši?
Niso imeli glasbene izobrazbe
Amater/samouk
Nedokončana nižja glasbena šola
Končana nižja glasbena šola
Nedokončana srednja glasbena šola
Končana srednja glasbena šola
Končan višješolski študij glasbe
Končan visokošolski študij glasbe
46. Se kdo od vaših bratov/sester ukvarja z glasbo?
47. Kako?
48. Bi rekli, da se je vaša družina zanimala za kulturo? Da Ne
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49. Za kaj?
Ples, literatura, slikarstvo, kiparstvo, film, gledališče, drugo:________
50. Ste se z družino udeleževali glasbenih dogodkov (koncertov, opere, baleta,
ipd)?
51. Kako pogosto?
52. Kje/katerih?
53. Kdo je izbiral, na katere koncerte ste hodili?
54. Kako pogosto (koliko ur na dan) ste v mladosti poslušali glasbo?
55. Na kakšen način ste doma poslušali glasbo?
radio, CD-ji, internet, televizija, drugi mediji:_______.
56. Kako pogosto ste v otroštvu (do vpisa na študij) poslušali klasično glasbo?
Dnevno, tedensko, mesečno, bolj poredko, nikoli
57. Kakšna glasba vas je najbolj zanimala v otroštvu (do vpisa na študij)?
Zabavna, narodna, jazz, ljudska, klasična, se ne spomnim, drugo:____
58. Katero klasično glasbo ste največ poslušali?
Prosim, navedite skladatelja ali slogovno obdobje!
59. Iz kako velikega mesta izhajate (ste živeli tam v otroštvu, do vpisa na
študij)?
Vas, manjše mesto, večje mesto, prestolnica
60. Kakšen je bil mesečni dohodek staršev v celoti (če se spominjate) oz. v
katerega izmed naslednjih družbenih razredov bi umestili svojo družino (iz
otroštva, do začetka študija)?
višji
višji srednji
srednji
nižji srednji
nižji
ne vem
ne želim odgovoriti
61. Starost:____ in Spol: _____
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PRILOGA B: POVZETKI POGOVOROV S SKLADATELJI IN SKLADATELJICAMI
Za potrebe analize intervjujev (za lažjo primerjavo) sem odgovore vseh
intervjuvancev združila, in sicer tako, da sem odgovore na postavljena
vprašanja zapisala enega pod drugega v dva stolpca, poleg tega nisem posebej
izpostavljala posameznih skladateljev in skladateljic. V levem stolpcu so zbrani
odgovori skladateljev, v desnem pa skladateljic, po vrsti od najstarejšega proti
najmlajšemu.
Ti odgovori niso citati. Za nalogo pomembnejše odlomke intervjujev sem
natančno prepisala in jih uporabljam v poglavju Ko spregovorijo skladatelji in
skladateljice, vendar tudi tam namenoma nisem označila, kdo je avtor katerega
citata.
Skladatelji si sledijo: Bor Turel, Peter Šavli, Vitja Avsec, Dušan Bavdek, Črt
Sojar Voglar, Vito Žuraj, Matej Bonin.
Skladateljice si sledijo: Brina Jež Brezavšček, Larisa Vrhunc, Urška Pompe,
Bojana Šaljić Podešva, Nana Forte, Nina Šenk in Petra Strahovnik.

vpr

Skladatelji

Skladateljice

1

Klavir, pa tudi krajše (rockovsko) Klavir, ne spomni se, kdo jo je

in

obdobje kitaro (prof. Šara ga je tudi navdušil, verjetno starši, čeprav je

2

spodbujal k ustvarjalnosti). Zelo tudi sama imela pozitiven odnos do
zadovoljen s profesorico Darinko glasbe.

Verjetno

je

začela

pri

Bernetič, ki ga je napeljala k sedmih.
skladateljski

poti

(spodbujala
improvizacijo). Flavto in klavir, navdušil jo je oče,

ustvarjalnost,

Zaradi družinske tradicije (oče), ker je bil tudi sam instrumentalist
takoj

ko

je

zanimanja,

so

pokazal
ga

malo (klarinet).

usmerjali

v

učenje klavirja. Všeč mu je bilo Klavir, podzavestno jo je verjetno
ustvarjanje, kasneje pa je oblikoval navdušila mati, zavestno pa so jo
navdušili v šoli.

tudi svoje racionalno zavedanje.
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Igral je kitaro, navdušil se je sam, Klavir so imeli doma, violo so ji pa
je pa zelo zadovoljen s svojim kupili brez posvetovanja. Sama ni
profesorjem.

Preigral

je

veliko imela preferenc pri izbiri inštrumenta.

materiala in želel študirati kitaro. Na splošno ji je bila všeč glasba in bi
Igral je tudi klavir (Makso Pirnik) in si želela učit kar vse inštrumente.
se pripravljal na študij pedagogike.

Veselje do glasbe ima po materi, ki
je

igrala

klavir

in

imela

veliko

Učil se je harmoniko in klavir, izbira klasičnih plošč.
je bila njegova, harmoniko pa je
dobil

pri

prijatelju,

ki

je

ni Najprej violino, potem pa še klavir,
na svojo željo – violino že od

uporabljal.

malega.
Klavir, navdušila sta ga starša (ki
sta se učila klavir).

Začela je s kljunasto flavto, nato je
igrala še klavir. Soseda je igrala

V glasbeni šoli je igral klavir, ker se klavir, tako da je bila verjetno ona
nisi mogel učiti samo teorije ali peti vzornica.
v zboru.  Ne spomni se, kako se
je sploh znašel v glasbeni šoli. Klavir je bil primarni, sicer pa se je
Največji navdušenec pa je bila učila tudi violino, violo, tolkala in
njegova mati.

orgle.

Umetnost

jo

je

vedno

zanimala, tudi likovna (se je morala
Klavir in violončelo, navdušil ga je odločiti). Bila je vedoželjna in se ji je
oče – skladatelj, ki je učil glasbo na že takrat zdelo, da bo komponistka,
gimnaziji in je omenil, da bi bilo za kar moraš veliko vedeti in znati
dobro, če bi znal igrati klavir.

igrati.

Klavir, ne spomni se, kdo ga je
navdušil

–

očetova

žena je

pedagoginja, poleg tega sta tudi
bratranec in sestrična igrala klavir.
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Na študij je prvič pomislil pod Na študij je prvič pomislila pri 13-ih
vodstvom pianistke prof. Bernetič ali

14-ih.

Doživela

je

velik

val

(študenti v njenem razredu so že navdušenja nad kompozicijo, nato
zgodaj komponirali, improvizirali). pa je zatrla to idejo in se posvetila
Imel

je

močan

ustvarjanje
zavest

impulz

glasbe:

za klavirju, ker se ji ni zdelo, da pozna

racionalno dovolj teorije. Zdelo se ji je,da glasbo
zvokovnega bolj razume (obstoječo), kot da jo je

urejanja

sposobna pisat, zato se je odločila,

gradiva in improvizacijo.

da malo počaka.
Sam sebe je želel izražati skozi
kitaro.

Pod

vodstvom

Maksa Prvič je pomislila med študijem

Pirnika je začel razmišljati o študiju glasbene pedagogike, morda bežno
kompozicije in se odločil najprej za že prej, vendar bolj, da bi poskusila
študij pedagogike, da dobi malo kaj napisati, ne da bi študirala.
več znanja, potem pa je šel še na
kompozicijo.

V četrtem letniku srednje šole.

Konec osnovne šole.

V

drugem

letniku

gimnazije.

V

gimnaziji so ves čas opozarjali na
Ne ve, kdaj je pomislil, ustvarjal je maturo, da se morajo odločiti, kaj
že v zgodnjem otroštvu, vedno je bomo počeli. V teh razmišljanjih je
bil glasbenik.

ugotovila, da kljub temu, da so ji bili
vsi

predmeti

na

gimnazijskem

V drugem letniku srednje šole, leta curriculumu všeč, noben ni bil dovolj
1994,

ko

je

prvič

intenzivno zanimiv, da bi videla, da se lahko s

prisluhnil takrat sicer še klasični tem področjem ukvarja celo življenje.
harmoniji

in

so

ga

zanimale Glasba se ji je edina zdela dovolj
široka, ne ve zakaj kompozicija.

zanimive vezave in modulacije.

Že takrat je pisala skladbice in to se
Nekaj let pred študijem, komponiral ji je zdelo najbolj široko. Nikoli se ni
pa je že prej.

videla kot instrumentalistka, ki bi
vadila celo življenje.

V srednji šoli. Pri 16-ih ali 17-ih, ko
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V srednji glasbeni šoli (2.-3.letnik)
V

četrtem

letniku

Glasbene

gimnazije.

Ko ji je bilo 13 let.

4

Za študij se je odločil v drugem Za študij se je odločila pri 20-ih letih,

in

letniku gimnazije, na svojo pobudo leta 1979, ob obisku zagrebškega

5

in

pobudo

staršev

(očeta bienala

s

študenti

muzikologije.

skladatelja). Imel je močno intenco Navdušile so jo ideje, živa glasba,
do tega študija, poleg tega pa je bil pravi, da je bila vznemirjena in se je
tudi malo sanjač.

s strastjo odločila za študij.

Odločil se je v srednji šoli, velik Odločila se je pri 21-ih, ker je
vpliv je imel Makso Pirnik, na študij spoznala, da bi se rada ukvarjala s
pa je šel po študiju pedagogike.

tem.

V začetku srednje šole, ker je Stara je bila 17 let, odločila pa se je
začutil, da je to, to. Že v osnovni iz

želje

po

večjem

znanju

in

šoli je komponiral. Bil je član razumevanju glasbe.
gledališke skupine, kjer so vedno
Pri 16-ih, v šoli so jih priganjali, jim

rabili glasbo in to ga je veselilo.

predstavljali, da je izbira poklica
Odločil se je v srednji šoli, že prej nekaj fiksnega in nespremenljivega,
je bil vedno zadolžen za glasbeno kar je pravzaprav čisto dramatično
opremo predstav. Bil je povezan z zgrešeno in neživljenjsko. Izobrazba
glasbo in je ni želel zapustiti, bi morala biti sestavljena tako, da
čeprav se je ukvarjal z veliko daje čim večjo fleksibilnost glede na
različnimi stvarmi (predmeti). Proti dogajanje v družbi in življenju. Če je
koncu SŠ, ko se je moral odločit, je že šlo za nekaj večnega in trajnega,
ugotovil, da glasbe ne želi/ne more se ji je edino glasba zdela tako
opustit.

odprta, kot prostor brez nevarnosti
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dolgčasa ali rutine.
17 let. To je bila povsem osebna
odločitev, nekih zunanjih spodbud Profesor

Ambrož

Čopi

jo

je

ni bilo. Noben od učiteljev ali spodbujal k pisanju in tako je dobila
družinskih članov ga ni vnaprej idejo ter se po dveh napisanih
videl v tem študiju.

skladbah odločila za študij. Rada je
ustvarjala. V nižji glasbeni šoli sploh

Star je bil okrog 16 let, iz želje po ni prišla na idejo, da bi bilo možno
ustvarjanju.

ustvarjati glasbo. sploh ni vedela, da
še obstajajo živi skladatelji, ker so

V tretjem letniku se je odločil za izvajali samo staro glasbo.
študij. Prvi, ki mu je dal idejo (bolj
otipljivo) je bil Ambrož Čopi, ki je to Ni se želela nehati ukvarjat z glasbo,
delo postavil v maj zastrašujoče pedagoški

študij

se

ji

je

zdel

okvirje. Na njegovo idejo je napisal premalo, ni se počutila, da bi lahko z
svojo prvo skladbo, nato pa je šel inštrumenti dovolj napredovala, tako
študirat. Izbiral je med klavirjem, da je bila kompozicija tista zanimiva
kompozicijo in dirigiranjem, ampak izbira – ustvarjalnost, veliko dela,
je za začetek želel študirati to.

teorija, klavir.
Že ko se je vpisala na SGBŠ, je
vedela,

da

kompozicijo.

bo

šla

študirat

Rada

je

eksperimentirala, že prej je pisala
(že v osnovni šoli), pravi, da se ji je
dogajalo v glavi.

6

Oče ga je spodbujal, sta skupaj Starši so želeli biti zelo skrbni, sploh
do »stvari, ki se tičejo duha« in sprva

ustvarjala.

niso pokazali nejevolje, se pa jim je
Starši niso mogli razumeti njegove bala povedati, ker je mislila, da bodo
odločitve za študij (čas socializma), začudeni. Potem so ji pomagali.
tako da je šel prek njih in izbral
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sam svojo pot. Doma v Tolminu Družina ni imela vpliva, ker je takrat
odločitev ni naletela na dobra že živela sama.
ušesa. Spraševali so ga, kako
dolgo bo študiral, kdaj bo torej šel Doma so jo podprli pri izbiri.
v

pokoj.

Sam

je

še

vedno

zadovoljen, vesel.

Vsi so jo podprli.

Ni kaj posebnega opazil, šele po Družina je bila vesela.
koncu študija je izvedel, da mami
ta izbira ni bila preveč ljuba. Sicer Na začetku so bili zelo skeptični,
je imel prosto izbiro, se je pa šele ko so prišli prvi uspehi, so bolj
spomnil,

da

je

takrat

skušala sprejeli. Sicer so pa čakali, da konča

predlagati še kaj drugega, je imela študij in gre potem »nekaj resnega«
študirat.

pomisleke.

Pravi, da je imel srečo, starši so So jo podpirali.
mu stali ob strani in mu pustili
popolnoma

proste

roke.

Stara

mama pa sprva ni bila navdušena
(glasba premalo oprijemljiva).

Ni bilo posebnega odziva, njegovo
odločitev so podpirali in ga nikoli
niso silili v kakšen drug študij ali
poklic.

Pozitivno.
Podpirali so ga, več pa ne more
povedati, ker niso glasbeniki in
nimajo reference, kako to delo
zgleda. Nihče mu ni znal nič
povedati o tem, ga pa niso ovirali.
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Bil je prepričan, da to želi in so mu
pustili svojo pot.

7

Prijatelji so bili vsi bolj kot ne Prijatelji so bili temu naklonjeni,
umetniki in so njegovo odločitev večinoma

so

intelektualci

in

razumeli, bilo je logično, da gre po sprejemajo te ideje, so jo zelo
umetniški poti.

podprli.

Prijatelji so bili navdušeni in veseli Prijatelji

niso

vplivali

na

njeno

nad njegovo odločitvijo. Ožji in širši odločitev.
krog, dali so mu pozitivno energijo.
Pravzaprav so ji prijatelji svetovali,
Njegovi »gledališki« prijatelji so kot naj se vpiše na ta študij, sama o tem
samoumevno videli, da se bo prej ni razmišljala.
ukvarjal z glasbo.
V gimnaziji se je sošolkam zdelo
Verjetno so prej vedeli, da je to fino, da se odločiš za umetniški
njegova smer, kot sam, so prej poklic, verjetno ker to odraža neko
opazili njegovo afiniteto.

svobodo, ljubezen, poslanstvo, nekaj
kar diši po revoltu proti idealizirani

Ker se je takrat družil samo s normi: šola, služba, hiša, družina.
kolegi glasbeniki, so se večinoma Sicer

ni

razmišljala

o

poziciji

veselili, da se bodo tudi na AG še umetnosti v družbi, šla je za tem, kar
naprej srečevali.

jo je vodilo od znotraj.

Pozitivno.

Prijatelji
glasbenih

So dobro

sprejeli, niso

so

bili

krogov,

večinoma
tako

da

iz
so

vedeli sprejeli, ni bilo nekih burnih odzivov.

točno, kaj to je. Bil je edini v
razredu, ki je bil glasbenik (ni bil na Vsem se je zdelo malo nenavadno,
Glasbeni gimnaziji) in niso točno nekaj posebnega. Tega niso videli
vedeli, kaj to je. Na SGBŠ pa tudi kot resno prihodnost, ampak kot
nihče drug ni šel na kompozicijo. umetnost.
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Edina vez s kompozicijo je bil Čopi,
ki je znal kaj povedati o tem.

8

So jo podpirali.

Za učitelje je bilo smiselno, da gre Pri

učiteljih

ni

imela

nobenega

po tej poti (Darinka Bernetič), problema, s profesorico je imela
spodbujali pa so ga tudi drugi oseben odnos in jo je zelo podpirala.
profesorji (Krek in drugi).

Na

muzikologiji

ni

bilo

odziva,

kasneje pa ni čutila nikakršnega
Učitelji so bili zelo navdušeni, so posebnega odziva. Zdi se ji, da
ga zelo spodbujali. Že prej, med pedagogi
študijem

pedagogike,

so

skušajo

biti

etični

in

ga odgovorni in le zasebno povejo

spodbujali k študiju kompozicije. kakšno mnenje. Pripombe so sicer
Razmišljal je, kaj to pomeni, da bo bile, ne prav pogoste in ne s strani
počel, pravi, da se pri odločitvi za profesorjev kompozicije, ampak so
ta študij poimenuješ za idealista.

drugi spraševali, če je res ona
avtorica določenega dela… Žive so

Že v drugem letniku je skladbe bile tudi debate, če je ženska lahko
nosil v pregled profesorjem in se je skladateljica, če ženski možgani to
to nekako pričakovalo.

sploh zmorejo, ker je bil to drug čas,
to ni bilo v navadi in sta bili živi

Nikoli

ni

kdorkoli

nasprotoval, poziciji,

da

nekateri so mu pomagali in ga dirigiranje

sta
moška

kompozicija

in

domena.

V

podpirali. Morda je kdo pomislil, da Sloveniji tega takrat še ni bilo (da bi
bo šel v naravoslovje, ampak so ga se kdo za to odločil že prej). To
vseeno podpirali, ni imel težav.

sprejetost je bolj občutila na jugu,
kjer

so

obstajale

tudi

starejše

Proti koncu šolanja so že vedeli, skladateljice, ki so bile v zgodovino
kam bo šel naprej, neke izrazite že umeščene in so obstajale tudi
reakcije pa ni bilo.

muzikologinje, ki so jih obravnavale.
Tu

pa

je

bil

pristop

precej

mačističen.

Pozitivno.

Zanje je bilo samoumevno, da bo Učitelji so jo spodbujali pri njeni
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kazal odločitvi.

dvomov o svoji odločitvi, oni jih
Učitelji so jo podpirali.

niso imeli. Imel je podporo.

Razen tega, da so jo na glasbeni šoli
opozarjali, da so sprejemni izpiti zelo
težki, se ne spomni odzivov. Vsak se
odloči za neko pot in v Srednji
glasbeni je samoumevno, gre vsak
nekam,

vse

je

treba

nekam

pospraviti.
Bili so veseli, recimo Čopi.

Profesorji so jo podpirali.

So

jo

podpirali.

Bila

je

zelo

samosvoja, tako da se niso »vtikali«.

9

V začetku ga ni skrbelo, problem je Razen staršev jo je še za moža malo
nastal, ko je zapustil klasično pot skrbelo, kako se bo odzval, ker je bil
(za avantgardo je izvedel iz drugih kot filharmonik nenaklonjen sodobni
krogov – neglasbenih).

glasbi.

Z

leti

je

postal

velik

podpornik, ceni njeno delo in ji je v
Skrbelo ga je za starše. Povedal podporo.
jim je, da se želi več naučiti o
Skrbelo jo je za starše, ker se niso

glasbi, ampak se niso ujeli.

najbolj strinjali z njeno odločitvijo.
Za nikogar ga ni skrbelo, le za
mater je kasneje izvedel, da ni bila Ne.
popolnoma naklonjena študiju.
Ne bi rekla.
Skrbelo ga ni za nikogar oz. se ne
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spomni.

Ne, ni bilo take osebe.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne, ni je skrbelo.

Ne, ni ga skrbelo.

10

Sam je želel dokončati gimnazijo Očetu se je zdelo, da bi bilo dobro,
tudi potem, ko se je odločil za če bi študirala tudi jezike in sama je
študij (želel je širino znanja), sicer želela dokončati še študij klavirja,
pa je bila odločitev naravna in ni ker je bila aktivna tudi kot pianistka.
bilo drugih pritiskov.
Da, družina jo je nagovarjala v drugo
Nagovarjali so
drugemu,

ga h

bolj

čimerkoli smer.

konkretnemu.
Nagovarjali so jo k študiju medicine.

Recimo, da bi bil profesor.

Ne, niti mati ni konkretno izvajala Ne, nihče je ni nagovarjal h kakemu
nobenega pritiska, odločitev je bila drugemu študiju.
njegova.
Ne, nihče.
Ne spomni se, da bi ga kdo
nagovarjal v katero drugo smer. Ja,
Morda

so

pričakovali

starši

so

se

bali

zaradi

bolj prihodnosti in so želeli, da se loti

naravoslovno smer, ni pa bilo česa,

kjer

bo

bolj

zagotovljena

kakšnih pritiskov. Morda so čutili, služba.
da je glasba zanj.
Nikoli je niso nagovarjali k drugemu
študiju.

Ne.

Ne.

84

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

Niso ga nagovarjali, samo vprašali
so ga, če ga še kaj zanima, sicer je
bil pa trmast in ga niso mogli nič
nagovarjati.

11

Zdi se mu, da za študij kompozicije Glede študija se ji zdi, da kot

in

rabiš

13

literature in nekatere druge teme šolo, kjer lahko potem tudi raziskuješ

in

(zaradi tega je hodil tudi na druga sam in črpaš iz drugih virov, ne le iz

14

predavanja na druge fakultete/ glasbe. Občutenja umetnosti imajo

tudi

znanja

iz

filozofije, ustvarjalec rabiš konkretno eksaktno

šole), ko je ugotovil, česa na AG nekako skupni kodeks izraza in
veliko je črpala iz literature in jezika

ne more dobiti.

(sta ji blizu), tako da to je dodaten
V Ljubljani je študij le deloma izziv – prenos idej v glasbeni medij.
izpolnil njegova pričakovanja, ker Tako se izogneš temu, da padaš v
pogoji

niso

bili

ravno

dobri. kalupe. Študij je bil precej klasično

Literature ni bilo veliko, za izvedbo usmerjen, kar ji ni ustrezalo, ker je
del ni bilo najbolje poskrbljeno (ni že v začetku želela bolj avantgardne
bilo

sklopov

koncertov),

tako usmeritve, za kar pa ni bistvo

študenti niso slišali, kaj so napisali. klasična izobrazba. Študij je torej ni
Bil je navdušen zaradi profesorjev zadovoljil, ker je vse to (avantgardne
(Srebotnjak in Škerl), še bolj pa v pristope) študirala

sama (recimo

ZDA. Dolgo je študiral na različnih profesor ni poznal Ligetija, o katerem
univerzah.

je pripravila seminar). O tem ni bilo
na akademiji mogoče nič izvedeti in

Pričakoval je to, kar je dobil. to ji je manjkalo. Študij ji je pomenil
Poudarek na teoretskih predmetih možnost, kjer si slišan kot avtor in
ter

mogoče

bolj

konkreten slišiš svoje izvedbe, za lasten razvoj,

poudarek na glasbi 20. stoletja, kar počutila pa se je bolj kot avtodidakt.
je

bila

verjetno

šibka

točka

akademije. To temo so površno Študij je približno poznala, ker je prej
obdelali. Deloma je študij torej že študirala na drugem oddelku AG,
izpolnil njegova pričakovanja. Dobil torej
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je neke smernice in hkrati je imel vendar pa študij ni izpolnil njenih
pričakovanj. Niso dobili potrebnih

svobodo.

znanj, vsaj ne pri vseh predmetih.
Ni mu bilo vse všeč, določeni Študijski program je bil zastarel, ni
predmeti so se mu zdeli preveč bilo na voljo dovolj informacij. Zato je
enostavni, mu niso dovolj dali. potem študij nadaljevala v tujini.
Pričakoval je večjo intenzivnost
dela, zahtevnost. To mu je malo Pričakovala je neko širino znanja in
manjkalo, vendar je bila zahtevnost odprtost. Pri nas je študij delno
pri strokovnih glasbeno teoretskih izpolnil njena pričakovanja, v tujini
predmetih dobra. Pravi, da je pa je izpolnil, in sicer zaradi takratne
veliko

odvisno

od

študenta zaprtosti naše AG.

samega. Študij je delno izpolnil
njegova

pričakovanja

–

pri Pričakovala je, da bo dobila orodja,

določenih predmetih ja, pri drugih ki jo bodo maksimalno usposobila za
poklic. Študij ni izpolnil pričakovanj iz

pa ne.

več razlogov: ni razvila zaupanja do
Pričakoval je, da bo z ustvarjanjem svojega mentorja, odkrivala je, da
nadaljeval v duhu, kot je pisal do obstaja v polju kompozicije več, kot ji
študija in se postopno razvijal na je lahko mentor posredoval, ker sam
področju instrumentalne glasbe – ni imel ljubezni do novega, do
vokalna kompozicija ga takrat ni raziskovanja, tako da se je na koncu
kaj dosti zanimala, čeprav je vedno študija počutila kot samouk.
rad pel v zborih. Pričakovanja je
izpolnil, vendar ne v celoti. V tistih Pričakovala je, da se bo naučila
letih je bilo preveč dvobojevanja uporabe

inštrumentov,

med

znanje

»konservativci«

in izpopolnila

iz

oblik,

zgodovine.

»modernisti«. Hvaležen je svojemu Želela si je še, da bi spoznala še
profesorju kompozicije za vse, kar sodobno glasbo, ker na SGBŠ niso
mu je dal, zlasti ga je naučil prišli tako daleč, na AG pa tega tudi
dobrega dela z motivom.

ni bilo, tako da je to ni zadovoljilo.

Pričakoval je manj teorije, eno leto Pričakovala je, da bo dobila veliko

86

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

je že študiral in se hkrati pripravljal informacij in podpore pri pisanju
na

maturo,

kar

je

bilo

zelo novih skladb. Teoretski predmeti so

naporno. Težko bi povedal, če je bili super in so izpolnili pričakovanja,
študij izpolnil pričakovanja, ker ni kompozicijski predmeti pa se ji zdi,
vedel, kaj pričakovati. Oddelek za da

so

bili

preozko

usmerjeni.

kompozicijo sicer v splošnem nima Zadovoljna je s tem, da je bilo veliko
veliko kontaktov z institucijami v izvedb

njihovih

del.

Pozitivno

tujini. Ni partnerskih projektov, ki presenečenje.
so zelo pomembni.
Ni vedela točno, kaj pričakovati,
Pričakoval je, da se takrat res vsekakor pa svobodo pri svojem
začne

študij

glasbe

(partitur), glasbenem izražanju, kar je dobila.

razumeti glasbo, izvedeti kaj je To pa je odvisno tudi od profesorja.
kompozicija, kako se to dela. Šel je Študij je pričakovanja izpolnil, zelo je
z upanjem, da bo to spoznal, ne da vesela, da je študirala tu, ker je
bi prej vedel, kaj to je. Prej je osnovno znanje tu, na Balkanu in v
napisal 3 (4) skladbe - spontano in Rusiji boljše kot drugod - teoretski
takrat

je

začel

spoznavati osnovni del, da lahko potem gradiš

mehanizme, probleme. Šel je z na sebi.
navdušenjem, da bo poglobil to
znanje. Mogoče je študij izpolnil
njegova pričakovanja. Edino ni bil
pripravljen na svobodo, ki jo je
imel.

Ni

imel

definiranih

pričakovanj, tako da ne ve, če jih je
študij izpolnil. Presenetil ga je, po
koncu pa ni čutil napora, ker si je
predstavljal, da bo bolj tempirano,
da mu bo težje. Študij mu je kot
osebi zelo odgovarjal.
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Ni razmišljal o zaposlitvi. Te misli Bila je vzgajana v nekem idealizmu
so prišle šele kasneje.

in ni razmišljala o zaposlitvi, želela je
živeti od kompozicije, kar je sicer

Ne

spomni

se

dobro,

ampak zelo težko. Nato se je odločila za
verjetno je razmišljal o profesuri. poučevanje in skladanje, vendar to
Po študiju v ZDA je lahko zaprosil ni tako dobro združljivo. Delati je
tudi za habilitacijo na AG.
treba polno in v službi niso
Ves čas je bil prepričan, da bo
svobodnjak

in

se

ukvarjal

z

gledališčem [je profesor].
Zelo je cenil pedagoški poklic [je
profesor] in mu je bilo drago, ko je

naklonjeni

deljenim

interesom.

Druženje obojega je težka pot. Poleg
tega

s

študenti

pedagoginja

ne

napredovati,

ker

sama

kot

more

posebej

se

prilagaja

njihovemu predznanju.

dobil možnost poučevati. Verjetno
Ni razmišljala o tem, sicer pa je bila

ni imel posebnih pričakovanj.

tik pred diplomo na drugem oddelku
Videl se je v razredu kot učitelj in tudi že zaposlena.
glasbene

teorije,

zraven

pa

komponiranje.

Pričakovala je pedagoško delo.

Nič ni pričakoval.

Misli, da takrat o tem ni razmišljala.
Vsekakor

je

želela

delovati

kot

Dolgo si je predstavljal, da bo skladateljica. Vedno je cenila tudi
poučeval ali bil član kakšnega učiteljski poklic, ampak to nekako kot
umetniškega odbora. Pravi, da še sekundarno.
zdaj ne vidi/razume/občuti vseh
možnosti, kaj lahko počne. Je Vedela je, da bo težko, želela si je
precej težko. Najpogosteje učijo in komponirati, torej da bi lahko od tega
komponirajo po naročilu, kar pa ni živela.
enostavno dobiti. Vedno bolj
razmišlja, kako lahko sodeluje v Ni pričakovala, da bo lahko od tega
skupinah, ansamblih, soustvarja živela. Zanimalo jo je in je poskusila.
dogodke, umetnost.

Šla je brez pričakovanj o zaposlitvi.
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Pravi,

da

komponisti

si

najbrž

samo

želijo

vsi

komponirati,

ampak jo veseli tudi delo z otroki (na
Nizozemskem),

recimo

v

polju

teoretskih predmetov, da pridejo na
to stopnjo, kjer smo mi.

15

Prednost da ustvarjalcem, s tem Ima veliko težavo razvrstiti poklice.
da

so

lahko

tudi

uredniki Vse je odvisno od natančnejšega

ustvarjalni. Na vrhu so skladatelj in opisa funkcij (kaj in kje kdo realno
dirigent,

nato

ostali

ustvarjalni dela). Ugled izhaja iz ustanove, kjer

poklici. Pomembno je, kako človek je oseba zaposlena. Ne gre samo za
opravlja svoje delo.

ugled po funkciji, ampak za ugled
glede na delo, ki ga nekdo opravi in

Skladatelj, dirigent, pedagog, na kako ga opravi.
dnu so pa uredniki, kritiki in
novinarji. Zadnji so vezani na to, Na to vprašanje ne zna odgovoriti,
kar lahko sploh slišijo in dajo v ker ne razmišlja tako; na vseh
program, imajo zvezane roke, tako naštetih področjih ceni ljudi, ki dobro
da ne ve, če je to vse, kar zmorejo. delajo, z enako kvalitetnimi ljudmi bi
Skladatelj ali dirigent pa nima se

ji vse

našteto zdelo

enako

družbeno potrebno, iz česar izhaja

zvezanih rok.

ugled.
Razlika

je

prepričanjem

med
in

njegovim
realnostjo. Na vprašanje ni odgovorila.

Skladatelja je uvrstil na vrh, o njih
se piše v zgodovini (ustvarjajo To je problematično vprašanje. Vsi
zgodovino), v realnosti je pa na poklici se ji zdijo enako pomembni in
najslabši

poziciji,

izumrtju.

Sledi

je

poklic

dirigent

v ugledni, če ljudje opravljajo svoje

zaradi delo

odgovorno

in

s

pristnim

znanja, ki ga rabi, potem pa ne zna odnosom. Vsak od teh skrbi za eno
več

natančno

opredeliti. pomembno
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Instrumentalist, ker je pod pritiski, glasbeni urednik in kritik na radiu
ko nastopa, kar je težje kot, mora podpirati in izbirati domačo in
poučevati.

recimo,

producent,
glasbene

urednik
revije,

Zborovodja, tujo relevantno glasbeno produkcijo
na

kritik,

TV

in in

podajati

urednik kulturnemu

potencialnemu

odjemalcu

ustrezne

časopisa in založbe, umetniški informacije.
vodja,

novinar,

raziskovalec, Podobno lahko potem rečemo tudi o

pedagog v osnovni šoli, pedagog izobraževalnem procesu. Da sploh
instrumentalist, ravnatelj glasbene lahko
šole.

nekdo

nekoč

nekaj

perspektivnega ponudi, se to začne
z dobro glasbeno izobrazbo. Ne ve,

Ne more razvrstiti poklicev. Ugled kaj bi pomenilo ugledno, razen glede
dojema v smislu strokovnosti, se na zaslužek, vendar to ni več, kako
pravi ugleden je tisti, ki svoje delo se zdi njej, ampak družbi.
dobro opravlja.
Dirigent, instrumentalist, skladatelj,
Umetniški
festivala,

vodja

ustanove

ravnatelj

ali pedagog
GŠ, raziskovalec,

instrumentalist,
umetniški

vodja

instrumentalist, dirigent, glasbeni ustanove ali festivala, zborovodja,
producent,pedagog instrumentalist, glasbeni pedagog v OŠ ali SŠ,
skladatelj, urednik na tv ali radiu, novinar, kritik, urednik na radiu ali
zborovodja, raziskovalec, urednik v TV,

urednik

glasbene

revije,

glasbeni reviji, urednik v glasbeni producent, ravnatelj GŠ, urednik v
založbi, pedagog v šoli, novinar, založbi, urednik v časopisu.
urednik v časopisu, kritik.
Dirigent, skladatelj, instrumentalist,
Težko bi razvrstil. Verjetno je na zborovodja, vsi pedagogi, umetniški
vrhu dirigent, na dnu pa kritik. Vsak vodja, producent, urednik… to je
si lahko privošči, da nekaj napiše precej zahtevno. Najprej bi zvrstila
za časopis, če dobi priložnost, tudi tiste, ki so res glasbeniki, potem
če ni izkušen in niso preverjene pedagogi, potem uredniki, novinarji,
njegove kompetence, potem pa ta raziskovalci, kritiki pa na dnu.
kritika

obvelja.

Dostikrat

pišejo

90

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

ljudje, ki nimajo drugega za početi Zdi se ji, da je najbolj cenjen dirigent,
v glasbi. Zanj so bolj ugledni tisti, ki potem

mogoče

umetniški

vodja

nekaj doprinesejo h kulturi, ki ustanove ali festivala, raziskovalec,
izvajajo, potem pa je še podporna instrumentalist, skladatelj, urednik na
skupina

producentov, Radiu in TV, glasbeni producent, na

organizatorjev… na koncu pa so dno bi pa uvrstila zborovodjo (ampak
tisti,

ki

le

doprinesejo

komentirajo,
h

ki

ne odvisno od tega, katerega). Glasbeni

Recimo, pedagogi v srednji in osnovni šoli so

glasbi.

glasbeni pedagog mora pripraviti podcenjeni, glasbeni kritiki pa niso
mlade

glasbenike,

izvajajo več cenjeni.

da

glasbo na koncertih in da se jih
udeležujejo, niso le komentatorji in
so nekje na sredini.

Ne more razvrstit. Verjetno je
odvisno od posameznega dneva.
Odvisno je od nivoja kam pripelješ
poklic.

Vsak

poklic

je

lahko

umetnost sama zase. Nikoli ni
gledal, kaj je koliko ugledno.

16

Njeni

prijatelji

cenijo

poklic

skladatelja, zdi se jim lep in ga
občudujejo.
Prijatelji spoštujejo ta poklic. Ne
vedo toliko o tem kot on. Žena pa Ne ve. Odvisno od tega, kako daleč
ga recimo spodbuja in mu stoji ob od umetnosti-glasbe je njihov lastni
strani.

poklic.

Prijatelji neglasbeniki opazijo samo Meni, da različno vidijo njen poklic.
kak projekt ali izvedbo, drugega Nekateri imajo romantični pogled,
ne, glasbeniki pa ga verjetno bolj tisti ki so bolj seznanjeni z delom in
vidijo

kot

pedagoga.

Poklic načinom
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prinese, so bolj realni (spoštujejo
zaradi potrebne discipline, časa in

Prijatelji skladatelji po svoje vidijo samote).
poklic, ostali pa so pričakovali
izbiro njegove poti. Gre za poklic, Zelo različno. Odvisno od tega,
ne službo. Občutek ima, da se kakšno pozicijo v življenju ima kdo v
večini

zdi

ta

poklic

nekaj življenju. Tisti, ki imajo sami službe
od osmih do štirih, vidijo to kot nekaj

normalnega.

zelo stresnega in napornega, tisti, ki
Se ne pogovarjajo kaj dosti o tem, pa imajo s.p. in se morajo tudi sami
raje se izogibajo strokovnih debat, veliko

angažirati,

pa

so

kar

saj jih imajo že med šolskim letom kompetentni sogovorniki. Sicer pa
preveč. 

imajo njeni prijatelji vsi afiniteto do
umetnosti, do kritičnega pogleda na

V Sloveniji ni poklica skladatelja. družbo

itd,

tako

da

absolutno

To je le hobi, ker se le od tega ne pozitivno.
da živeti – trg je premajhen, plačila
pa prenizka.

Zdi se jim zanimiv in poseben, veliko
si jih ne predstavlja, kako to počne

Glasbeniki

to

vidijo

kot

nekaj (neglasbeniki).

samoumevnega, še posebej, ker
se na to navadiš. Sicer pa je to To je še vedno popolna eksotika.
poklic, ki ga težko postaviš v Zdaj, ko je to njen poklic, to jemljejo
okvire, ni služba, ampak poklic s kot

trdo

delo

in

dejansko

tudi

katerim živiš od jutra do večera in spoštujejo, prej so pa to bolj neresno
naslednji dan spet. Verjetno je še jemali.
vedno živa ideja, da so skladatelji
sanjači,

umetniki.

Je

pa

to Vidijo

pavšalno rečeno.

to,

da

ko

je

v

stanju

komponiranja, je zelo asocialna in v
svojem svetu, Nekateri mislijo, da je
celo malo nora v pozitivnem smislu.
Odvisno
razumejo.
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Meni,

da

so

ljudje

Ljubljana, 2013

premalo Nekateri poklic vidijo le prek denarja,

osveščeni, kakšno področje je to, vidijo samo zunanjost (nekaj pač
da ga ne razumejo, sklepa pa zato, dela). Verjetno poklica skladatelja ne
ker je glasba zelo abstraktna in se poznajo,
ji je težje približati. Ljudje so zelo največja

ne

razumejo,

imena

ker

nimajo

tudi
velike

površni in hermetični, kot da so razpoznavnosti. Verjetno imajo nekaj
težav.

ustvarjalci v nekem getu.

Slovenija je zelo majhna. Širša Večinoma kot nepotrebno dejavnost.
okolica ta poklic zelo ceni - kolegi
iz tujine. Neglasbena okolica pa Idilično.
pravzaprav ne ve, kaj skladatelj
počne. Ni mehanizma, ki bi to delo Če vzame okolico kot povprečje: v
lahko približal okolici in ne ve, kako tem hipu se s strani vladajočega
bi to »rešili«.
razreda sugerira, da je umetnost
Okolica

na

splošno

je

zainteresirana za obstoj poklica,
vendar tega dela ne jemlje resno v
smislu, da gre za delo, ki mora biti
ovrednoteno.

Vidijo

ga

kot

nekakšen hobi, zato so rezultati
lahko slabši, opus manjši.
Glede

tega

ne

odgovoriti.

Je

nedefiniran

poklic,

zna

nekaj nepotrebnega. Poudarja se
komercialna umetnost, ki pa je nekaj
čisto

drugega.

Če

je

bistven

ekonomski vidik, potem zatajijo drugi
vidiki. Meni, da je to najbolj aktualno
v tem trenutku.
Zdi se ji, da jih veliko ne ve, da še

najbolj

abstrakten,
nima

pa

obstajajo skladatelji, med tistimi, ki
hodijo na koncerte pa je verjetno to
spoštovan poklic, se jim zdi fino.

občutka glede možnih zadržkov
drugih. Verjetno si je to delo težko

Zdi se ji, da je postalo to delo zelo
pozitivno, da ga cenijo. Nekako se

predstavljati.

razume, kaj je ta poklic. Skupek
Biti skladatelj je pri nas razmeroma navdiha, veliko dela, vejo, da si sam
neopazno, ne glede na zvrst. Vsi svoj manager… si praktično s.p. To
jemljejo kot celoto in razumejo.

poznajo izvajalce.
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V Nemčiji je možno živeti od O okolici se ni nikoli spraševala.
komponiranja, od naročil. Ljudje Misli,

da

tam,

imajo «ideje«, da veliko potuje in (Nizozemska),

je

kjer
to

je

zdaj

delo

zelo

ima veliko možnosti, kako mu je cenjeno. Ne ločijo v katero smer
lepo, ne vidijo pa, da ni tako reden greš, ampak splošno sprejemajo in
prihodek kot v neki instituciji, kjer je iščejo stike s skladatelji.
redna
vidijo

plača...
kot

skladanje

svobodno

ljudje

umetniško

življenje, vendar se ne zavedajo,
da je to tudi edini vir dohodka.

Neglasbeniki ga gledajo z nekim
strahospoštovanjem in vprašajo,
kako

pa

to

zgleda.

Si

ne

predstavljajo, kaj je to, kako se
sklada skladba. Pogosto dobijo
nerealne asociacije o tem delu –
predstavljajo si Mozarta in nato
kočije, plese… v realnosti pa je
drugače. Zagotovo je to lahko
renomiran

poklic,

lahko

pa

je

popolnoma nerenomiran. Njemu je
všeč, ima potrebo po tem, da se
tako

udejstvuje.

Verjetno

je

polovica razlogov, zakaj to počne,
neracionalnih, lahko bi rekli, da čuti
klic, ampak ta izraz se mu ne zdi
pravi.
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Ne, sploh ne. Sedanja praksa Misli,

in

kaže, da je to enakopravno.

da

ženske
moške

predstavnike

in

vsi

poklici

zelo

sposobne

ženske tubistke), mentalno pa

vseh

enako

primerni za vse. Tudi fizično so lahko

19
Pozna

so

(recimo
sploh

ni

poklicev, razlike.

mogoče več fantov kot deklet,
ampak bi težko ločil. Odveč mu je Ne. Med sabo smo tako različni, da
za
opravljanje
misliti o tem, čeravno v zgodovini sposobnosti
je bilo tako (Clara Schumann, določenega poklica ni
Fanny Mendelssohn). Zdaj smo razmejiti glede na spol.

mogoče

dovolj emancipirani, da smo lahko
Ne, ker v glasbi ni razlik.

vsak na svoji poti.
Morda,

čeprav

posploševati.

ne

bi

želel

Najverjetneje

da,

sicer pa spol ne vpliva tako, da bi
bilo res ločeno. Recimo dirigent je
poklic, kjer instrumentalisti raje
vidijo

moškega,

morda

zaradi

avtoritete, stabilnosti, ki mogoče pri
ženskah ni tako prisotna. Ta poklic

Ja, recimo, kontrabasist lažje nese
kontrabas. To je pa tudi vse, kar si
misli o teh razlikah. 
Ne. Zdi se ji, da je bolj odvisno od
karakterja

ali

osebnosti,

kot

od

spola. Se pravi, je recimo tudi
ženska lahko dirigentka, če zna
potegniti množico za sabo.

se mu zdi izrazito tak. (Uspešni)
dirigenti so v večini moški.

Mogoče

zgodovina

ampak

ne.

tako

Smo

kaže,

popolnoma

Ne. Nekaj so zgodovinski okviri, ki enakopravni.
so moške bolj potiskali v ospredje,
najbrž so nekatere razlike med Zdi se ji, da ni razlik. Odvisno je od
moškimi in ženskami, ne pa v človeka.
smislu,

da

bi

bili

Recimo,

kolikor

pozna

nekateri dirigente – če ima ženska dobro

boljši/slabši, bolj/manj nadarjeni.

karizmo, opaža, da veliko več delajo
z ansambli, za skladatelje pa ne ve.

Da,

določeni

instrumenti

(npr. Zdi se ji, da je popolnoma odvisno

trobila) so zaradi fizičnih razlik med od osebe.
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moškimi in ženskami razmeroma
problematični.

Nekaterim

instrumentom (harfa) pa pripisujejo
ženskost.

Opaža,

da

(klasični)

baletniki moškega spola v javnosti
veljajo za geje.
To je težko reči. Veliko je klišejev,
kaj lahko počnejo ženske in kaj
moški. Tu ne bi delal razlik, bolj je
pomembna razlika v tem, če je
oseba kompetentna ali ne, kot njen
spol. Pozna uspešne vodje… obeh
spolov.

Ne. V to ne verjame, vsi poklici so
primerni za oboje, je pa res, da je v
nekaterih poklicih bolj zahtevno za
ženske kot za moške. Recimo
dirigent - sam tega ne podpira,
ampak verjetno je za dirigentko
bolj

zastrašujoče

orkestrom,

v

stati

katerem

pred
je

tudi

številčno pogosteje bilo več moških
in potem je lahko borba egov
naporna. Včasih misli, da moški
lažje uveljavlja svoj ego. Po drugi
strani pa, če se dirigentka čuti
poklicana za ta poklic in to počne s
srcem in telesom, verjetno dobi
naravno avtoriteto in jo okolica
sprejme. To je prvi glasbeni poklic,
ki mu pade na pamet, da je za
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ženske

mogoče

težji.

Že

Ljubljana, 2013

za

moškega je lahko zastrašujoče, za
ženske pa je lahko še bolj –
uveljavljati se.

20

Ni razlike. Mogoče je včasih bilo, Ni nobene razlike. Pri nas je razlika
zdaj

pa

je

popolnoma samo še v dirigiranju, mogoče tako
tudi zato, ker naši orkestri najemajo

enakovredno.

veliko tujih dirigentov (kar se ji zdi
Načeloma lahko gre vsak na vsak škoda). Na tem mestu bi bilo treba
študij. Veliko se je mogoče naučiti. še

malo

spodbuditi

–

študij

Omeni, da je življenjska pot za dirigiranja.
ženske bolj »naravna« / omejena,
in sicer si ustvari družino, tako da Vse je primerno za oboje.
si ne more »privoščiti« statusa
svobodnega umetnika (nerednih Vsi študiji so primerni za oboje.
plačil).
Tu ne bi smelo biti nobenih razlik,
Koncertna smer dirigiranja morda kar se nje tiče, bi moralo biti to vse
bolj za moške, vendar to ne popolnoma izenačeno.
pomeni, da dekleta tega ne bi
mogla. Pogosteje so zborovske Vse se ji zdi za oboje.
dirigentke. Pri kompoziciji je bolj
enakovredno, vendar ni tako v Vse je za oboje. Ne bi ločevala,
zgodovini, za pedagogiko pa se realnost je pa drugačna.
odločajo bolj ženske.
Rekla bi, da so vse smeri za oboje.
Ne.

Dekleta

popolnoma

enakovredno vstopajo na področja,
ki so bila prej morda bolj v moški
domeni.

Vsi so za oboje, razen Glasbeno
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pedagogiko na Pedagoški fakulteti
je opredelil kot bolj primerno za
ženske.
V zgodovini je res več dirigentov in
komponistov

kot

dirigentk

in

komponistk, pri instrumentalistih bi
rekel, da je razmerje 1:1, pri
pedagogih in muzikologih pa tudi.
Takšno se mu zdi stanje. Dirigent,
ki ima kariero, veliko potuje sem in
tja, se težko osredotoči na družino,
sploh če je ženska in mogoče je
tudi to razlog, da je manj dirigentk
kot dirigentov.
Ne. Vse so enako primerne, če
verjameš in če čutiš potrebo po
tem.

21

Najbolj prek poslušanja radia (ga Sodobno resno slovensko glasbo
tudi

sam

ustvarja),

vendar

je spremlja, ker jo zanima in se jo trudi

selektiven, tako da bi dal nekateri spremljati. Žal so službe naporne in
včasih fizično ne zmore na koncert,

glasbi prednost.

ker je to tudi delo (mentalno), sploh
Sodobno glasbo spremlja, hodi na če je strokovno. Upa, da bo lahko v
veliko koncertov Slowinda in na pokoju več spremljala.
abonmaje,

Slovenske

glasbene

dneve, koncerte DSS (skoraj vse, Spremlja na vse naštete načine,
kar uspe).

razen morda branja kritik, ki jih bere
precej selektivno.

Spremlja tako, da hodi na koncerte
Koncertnega ateljeja DSS.

Aktivno spremlja.
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Na vse načine,

Kolikor se le da.

ki so razpoložljivi:

koncerti, radijski prenosi, kar je pač
Včasih je bil stalen obiskovalec produkcije, zgoščenk, založništva.
koncertov,

zdaj

pa

zaradi

družinskih obveznosti bolj spremlja Spremlja, hodi na koncerte, bere v
preko posnetkov. DSS ima na revijah (Glasna), po radiu.
prenovljeni spletni strani za svoje
člane dostop do posnetkov svojih Spremlja s koncerti, prek posnetkov,
koncertov. Kritik pa pri nas za sprašuje… želi ostati v stiku.
tovrstno glasbo praktično ne piše
nihče.

Spremlja. Zdi se ji, da je dobro
stanje in da se izboljšuje. Tu so

Spremlja posnetke, ne pa kritik.

ljudje, ki bi jih lahko bolj izkoristili, da
bi se stanje še izboljšalo. Mladi

»Spremljam tako, da jo pišem.« 

velikokrat zapustijo Slovenijo, ker jih

Hodi na koncerte in posluša. To tu ne cenijo.
mu je kruh in dela na tem.

metafora

velja

za

vse Vprašanje

ni

prav

enostavno,

22

Ta

in

umetnosti, ne le v glasbi. Sodobna namreč

23

praksa dokazuje, da v izrazni gesti sprašuje. Gre za kompleksno temo.

človek

se

to

ves

čas

ni neke velike razlike. Sam je imel Vzgajani smo z glasbo skladateljev,
pedagoginjo

–

komponistko skladateljica pa je bolj kot začimba,

elektroakustične glasbe, ki je imela poznamo jo sem in tja in smo
močno ustvarjalno gesto. Bila je začudeni, ko jo slišimo in ugotovimo,
drobno bitje, od katere ne bi da je dobra. Recimo presenečena je
pričakoval takšne glasbe, kakršno bila nad glasbo Clare Schumann.
je pisala. To ga je prepričalo, da ni Marsikaj je ustvarjenega na tem
nobene a priori sodbe, je pa res, nivoju, recimo tudi Fanny Hensel
da imajo ljudje nekatere predsodke (Mendelssohn), kar se tiče starejših.
o razlikah, ko poslušajo. Res bi Za danes vemo, da skladateljice
lahko našli nekatere razlike ob posegajo po vsem. Če bi primerjali
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natančnem poslušanju. Te razlike kriterije, bi tudi skladateljice morale
bi

se

lahko

skladateljih,

našle
torej

tudi

pri zasedati vse kategorije, od najboljših
tistih do

pri

najslabših,

vendar

pa

tega

skladateljih, ki imajo v sebi več nimamo razdelanega in zato tudi
ženske, bi to verjetno »slišali« in pričakujemo, da je ženska vedno
obratno velja za ženske. Je pa res boljša, najboljša. Za žensko imamo
to samo spekulacija in si tega ne bi strožja merila, vendar bi jih morali
upal trditi kot znanstveno trditev.

bolj objektivizirati.
Razliki sta dve pri ženskah (imela je

Primer: Larisa Vrhunc in Neville debato z Barbaro Korunovo). Razlika
Hall, ki imata podobno rafiniran je, čeprav je kot mlad ne želiš videti.
glasbeni izraz – sta podobna, Ko

vstopaš,

želiš

vstopiti

brez

ampak je pa v njuni glasbi nekaj inferiornosti, vsaj v začetku je bilo
ženskega, tako da je to mogoče tako, da je ženska vstopila kot
ženski aspekt. Po drugi strani pa inferiorna in to želiš presegati in
lahko Nina Šenk (ki jo označi za zanikaš svojo ženskost. To je prva
krhko dekle) napiše nekaj zelo reakcija. Kasneje pa svojo ženskost
močnega,

na

meji

tehnično sprejmeš in to tudi želiš uveljaviti v

izvedljivega in to ga preseneča. To svojem ustvarjanju, to pač pride
sta dva pola, ki prihajata od istega samo od sebe, ker to si in v svojem
spola. Vsebinsko bi moral malo delu raziskuješ tudi sama sebe.
bolj razmisliti, primerjati še na Potem pa je tu še sama razlika
svetovnem nivoju, če se kaj opazi. znotraj

ženskosti,

se

pravi

v

Če bi skladateljicam lahko pripisal odgovornost do sebe v čustvovanju,
žensko plat. Obstajata nasprotna v dojemanju sveta, življenja. Kjer so
pola, ki prideta do veljave

v razlike.

umetniškem delu.

Razlika je pa še večja potem, ko
imaš družino, ker kot mati si še

Težko bi opredelil razliko, ker je vedno isti človek in hkrati drug
veliko

avtorjev

in

je

težko človek, ker tako močno doživljaš to

primerjati. Zdi se mu, da se ženske materinsko vlogo in skozi to vlogo se
morda kdaj trudijo biti še bolj odprejo tudi nove sfere. Te sfere pa
radikalne

kot

moški,

da

se so tipično ženske. Tudi moški lahko
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pokažejo, da tudi one to obvladajo posegajo vanje (ne moremo reči da
in si upajo, po drugi strani pa lahko imajo ženske ekskluzivno pravico),
tudi kdaj bolj poenostavljajo in so ampak ženske drugače dojemajo. To
bolj sentimentalne, vendar to lahko opaža tudi pri kolegicah, ki so
velja za oboje.

matere, da se izbor tem/razpon tem
dodatno razlikuje od moških kolegov.

Težko bi opredelil razliko. Kot Pri tem pove, da v tujini moške bolj
profesor je poučeval že oboje, več vznemirja

žensko

ustvarjanje,

znanih glasbenikov in ni opazil partnerstvo, ker morajo tudi oni
razlik.

Gre

inteligentne, predelati žensko ustvarjalnost in ko

za

ustvarjalne ljudi, uspešne vsak na to predelajo, je ženska ustvarjalnost
svojem

področju.

sposobnosti,

Merilo

spol

so nek vir raziskovanja, navdiha, neke

je

pa sokreacije.

V

Sloveniji

to

pri

nekaterih moških je, drugod pa še ne

postranskega pomena.

v taki meri, kot recimo, ko prideš v
Zdaj ne več, še v času njegovega stik z vrhunskimi umetniki v tujini.
študija pa je bilo razmeroma redko,
če se je med študenti kompozicije Med
znašla

ženska.

Pravi,

ustvarjanjem

skladateljic

in

da skladateljev se ji zdi, da ni razlik oz.

ustvarjalen si, ali pa ne, ne glede jih ne vidi. Nekajkrat je tudi testirala
na spol.

študente

in

predvajala

ženskih

in

moških

Razlike med skladatelji so odvisne praviloma

so

bolj

glasbo
avtorjev,

lirična

dela

od tega, kje študirajo in kakšen pripisovali ženskam, bolj udarna pa
moškim, seveda je bila

imajo talent, ne pa zaradi spola.

resnica

precej drugačna. Meni, da je med
Po eni strani bi lahko rekel ne, po dvema ustvarjalcema istega spola
drugi strani pa je tudi znotraj razlika lahko večja kot med dvema
skladateljev

istega

razlik,

ne

da

spola

more

toliko nasprotnega

spola.

Razlike

vidi

opredeliti izven polja ustvarjanja, moškim je v
povprečju na voljo več »kanalov« za

odgovora.

samopromocijo

in

imajo

zaradi

različnih vlog pri starševstvu na voljo
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več časa za svoje poklice in kariere.

Pravi, da razlike so, vendar med
vsakim posameznikom, ne glede na
spol. Splošno razširjeno mnenje, da
so moški bolj udarni in ženske
nežnejše v glasbi, se ji zdi precej
zmotno.

Absolutno!

Absolutno

je

razlika,

ampak mogoče bi bila le ta še večja,
če

bi

bila

ženskam

družba

bolj

civilizacija

na

splošno

naklonjena.

Naša

trenutno

zelo

je

orientirana z moško energijo. Imamo
dolgo zgodovino, kjer so bile ženske
izrinjene iz javnega življenja in na
splošno so bile v tem smislu manj
vredne, manj vredno ocenjene…
tako da smo zamudili zelo veliko
opusa, ki bi ga lahko skladateljice
prispevale in s tem tudi zelo veliko
tega,

kaj

sploh

umetnost.

bi bila

Danes

ženska

imamo

več

skladateljic kot včasih, ampak še
vedno smo v tradicionalno moško
usmerjeni družbi, kar pomeni, da ko
odraščamo, se učimo poslušati na
moški način.
Glasbo dojemamo zelo analitično,
pričakujemo, da nas bo vedno znova
z nečim presenetila, da bo očarala s
svojo
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vse stvari, ki so v bistvu v nekem
dometu racija, ki funkcionira zelo
hitro. Pri tem pa se izgublja zelo
veliko globine. Mudi se nam, vse bi
radi zelo hitro dojeli, za neke globlje
stvari pa je pač potreben čas in to je
ta drug ženski aspekt.
Danes

tudi

veliko

skladateljic

ustvarja bolj na ta moški način, ker
se

to

zelo

težko

kar

naenkrat

spremeni. To je dediščina generacij,
podobno kot v politiki. Želimo si, da
bi imeli v politiki, v vladi, parlamentu,
toliko in toliko odstotkov žensk,
ampak

dejansko

morajo

imeti

ženske, ki so dovolj močne, da
prilezejo do takih pozicij v naši
moško

orientirani

družbi,

močno

izražene te, neke moške kvalitete.
Podobno je tudi v glasbi. Misli, da se
še ni v celoti sprostilo to, čemur bi se
lahko reklo ženska umetnost. To so
prej posameznice, kot pa da bi rekla,
da vse to, kar ženske ustvarjajo,
lahko

označimo

umetnost.

Glasba

kot
je

še

ženska
zmeraj

preveč pod vplivi naše tradicije in
naše moško orientirane družbe.
Ne, ne bi mogla reči.

Ja. Govori o svoji generaciji in
starejših, ker z mlajšimi nima stika.
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Zdi se ji, da si ženske več upajo in
da so dosti bolj natančne v detajlih,
da znajo bolj izbrusiti malenkosti v
partituri. Mogoče si trenutno upajo
več, bolj so trmaste, iščejo svojo pot,
mogoče

tudi

zato,

ker

so

skladateljice in želijo najti neko svojo
nišo.

Zdi se ji, da ne. Kolikor jih pozna.

24

To

je

enakovredno, Kar se tiče tem, ni velike razlike.

zelo

pomembna je stopnja zavedanja o Ženske

imajo

veliko

družbeno

ustvarjalnem aktu in formulaciji. odgovornost in znajo tudi kritizirati
Verjetno je veliko skladateljic, ki ne družbo, včasih celo ostreje, ni pa
piše

zgolj

ampak

imajo

intuitivno/čustveno, sicer nobene razlike.
tudi

racionalen

pristop in dajejo zelo kvalitetne Meni,

da

je

glasba

pretežno

rezultate. Nevarno je pripisovati abstraktna umetnost, zato se ji zdi
enim ali drugim nekaj, kar jim vprašanje nekoliko problematično.
mogoče ne pripada.

Veliko skladateljev s svojo glasbo
ničesar ne izraža, pač pa oblikuje

Če bi se držali predsodkov in rekli, zvok.

Morda

obstajajo

kakšne

da je ženska glasba bolj nežna in statistično relevantne razlike v spolu
romantična, to ne bi držalo za Nino med tistimi, ki se odločijo za izrazito
Šenk, po drugi strani pa Tina vključevanje izvenglasbenega – tega
Mauko ne bi mogla izrazit tega, kar ne ve.
izraža Nina Šenk. Obenem lahko
tudi

moški

piše

bolj

nežno Vsi izražajo bolj ponotranjene teme.

lartpurlartistično glasbo, ali pa bolj
izrazito… Zanimivo bi bilo poslušati Misli,

da

se

oboji

ukvarjajo

z

cikel koncertov anonimnih avtorjev življenjem, ki je okrog nas, ker je to
– kaj bi slišali oz. opazili na teh bistvo umetnosti. Umetnosti ne vidi

104

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

koncertih?

Poslušalcem

Ljubljana, 2013

na kot nekaj, kar je samo sebi namen.

anonimnih koncertih ne bi bilo nič v Vsak si prizadeva za nekaj, se
oviro.

zanima za okolje okrog sebe in se
odziva nanj, prav tako se mogoče

Težko bi opredelil teme. Malo je odziva na neko dogajanje v sebi
skladb,

ki

so

družbenokritične, skozi okolje. Mogoče so iste teme,

verjetno svoja občutja, prostor v samo malo drugačen pristop.
katerem

živijo,

izražajo

vsi,

družbene kritike pa ni opaziti pri Težko reče, ker se ji nikoli ni zdelo
nobenih. Najbrž zaradi narave te nenavadno,

da

gre

študirat

kompozicijo, nihče je ni obravnaval,

umetnosti.

kot da je to drugače, tako da ni bila
Težko bi opredelil.

pozorna, da bi ženska izražala kaj
drugačne teme.

Verjetno ženske pogosteje slikajo
notranja občutja ter se večkrat Misli, da imajo ženske večkrat bolj
ukvarjajo s programsko glasbo. teme z določeno zgodbo, pri moških
Pogleda skozi prakso – koliko je
simfonij

je

delo

ženskih

pa

večkrat

rok? računalniško,

bolj
bolj

filozofija
hladno.

ali
Pri

Ženske so bistveno bolj intuitivna ženskah se prej najde neka vsebina
bitja

kot

moški,

ki

ljubijo – pri tem se nanaša na tekste, ki jih
napišejo skladatelji o svojih delih in

racionalnost.

od tu vidi, da ženske dela pogosteje
primerjajo

Ne.

z

življenjem

(ne

programsko, ampak bolj življenjsko).
Ne more posplošiti.
Mogoče ženske izražajo malo več
spiritualnosti, bolj čustveno in iz ene
majhne teme naredijo veliko. Moški
pa bolj splošno izražajo. Je pa to
čisto specifično, odvisno od osebe.
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Veliko se ukvarja z zvoki, ki jih je Težko ji je povedati, kaj želi izraziti z
težko

opredeliti

vsebinami.

nekimi glasbo. Človek gre na neko pot in

z

Ustvarja

abstraktne potem ga pot pelje naprej, raziskuje.

kompozicije iz konkretnih zvokov. Ima

širok

razpon.

Podvržen

je

Ne bi mogel opredeliti tem, ki jih zakonitostim trga, trg pa želi neko
izraža,

ampak

išče

umetniško razpoznavnost, predalčkanje, da ve,
kaj pričakovati od nekega avtorja.

vrednost.

Sama zase ne ve, kaj je tipično
S svojo glasbo želi izraziti resnico. zanjo glede tehnike, zapisov, barve,
Želi izraziti notranje bistvo v obliki izvirov teme (narava, psihologija,
glasbene harmonije, ki je osnovna odnosi)… vse to je v njeni umetnosti,
platforma njegovega glasbenega morda

tudi,

ker

je

samostojna

izraza (v smislu barve, ki se (vedno je učila) in je bila svobodna,
preliva).

Želi

izražati

notranje se ni omejila na neko smer. Je pa

doživljanje sveta (lepoto, kaj je res, da je zato morda razpršena, ker
prav in kaj ni, komunikacija)… dela v vsaki usmeritvi malo.
izraža

samega

sebe

in

svoje
Želi oblikovati zvok tako, da se bo

dojemanje sveta.

poslušalca dotaknil.
Izraziti želi sebe v tem času in
prostoru. Razmišlja o stvareh, ki so Izraža komunikacijo svojega sveta.
se že zgodile in jih vključuje v
razmislek o prihodnosti. Glasbo Njena glasba je njen sopotnik v
vidi kot konstrukcijo, ki je cepljena iskanju nekega trajnega zadovoljstva
na lepo. V ozadju je, kot nekakšna v življenju, kar je globoko prepleteno
osrednja tema, iskanje lepega, do z eksistenco človeka v sodobni
česar lahko pridemo na različne družbi, v koordinatah, ki so nam
načine.

dane v smislu časa in lokacije.
Absolutno si želi z glasbo prispevati

Glasba je sublimacija cele vrste nekaj za boljšo družbo, ampak to ni
vzgibov (lastnih in iz okolja, časa). v tem smislu, da bi pričakovala, da
Je umetnost, ki je najbolj sposobna lahko direktno spremeni družbo, da
odraziti paleto raznolikih odtenkov lahko
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občutij. Če je ustvarjalec spreten, množice,

ali

kaj

-

njena

potem bo tudi glasba globoka, Nasprotno
izrazna in bo vsebovala bogato komorna

in

paleto občutij, izraznosti. V njej umetnost,

je

podobnega.
glasba

hkrati

namenjena

je

nekakšna
manjšemu

mora biti doseženo ravnovesje krogu ljudi, mogoče najbolj njej, kot
med razumom in emocijami. Želi neka avtoterapija in skozi to je lahko
biti

izrazno

močan.

Ne zelo intimna in iskrena in lahko

zadovoljujejo ga zgolj raziskovanja. ponudi nekaj tudi drugim, ki so v
Pomembno

je,

da

obvladaš stiku z njo.

sredstva in da znaš potem v Danes

je

veliko

formalni okvir ujeti neko globino in umetnikov.
vsebino.

ljudi

Vloge

in

veliko

umetnikov

dandanes ne vidi kot nekoga na
prestolu, čigar dela se občuduje in

Različno. Včasih je dovolj zgolj analizira, ampak enostavno to vidi
veselje do komponiranja, včasih se kot del nekega vsakdanjika, kreativni
ukvarja tudi z družbeno-političnimi prispevek, kakršnega mora biti čim
problemi in jih prenaša v oblikovno več od povsod, kajti kljub temu, da
jasno celoto, posamezna dela pa se zdi, da je danes veliko kulturne
so tudi čisto programska.

ponudbe, je tudi ljudi zelo veliko in
zelo malo je medijev, ki posredujejo

To je zelo težko odgovoriti, lahko bi kvalitetno produkcijo. Mediji so tudi
o

tem

naredila

prav

poseben podvrženi

intervju. Je zelo različno.

komercialnim

tokovom,

ljudje pa so na splošno podvrženi
družbi, kjer je zelo aktualna borba za

Za

vsako

skladbo

je

novo preživetje, tako da se niti nimajo

vprašanje, kaj želim izraziti z njo. časa angažirati za to, kaj je danes
Preveč kompleksno je razložiti to, dobra umetnost, tako da v tem
kar želi izraziti. Toliko je vzgibov, smislu je absolutno vsak umetnik
da jih je nemogoče postaviti v danes pomemben, čim več jih je,
tem boljše. To je pač zdravilo za

stavek.

današnjo

družbo,

dekadentna.
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Različne stvari, v vsaki skladbi kaj
drugega.

Včasih

je

abstraktno,

drugič bolj konkretno, različno.
Izraža teme iz življenja. Želi se
dotakniti ljudi.
Predvsem odziv današnje družbe.
Da težimo k spremembam, nekakšni
revoluciji tudi v spiritualnem smislu.
26

To razume kot interpretacijo, ki je Težko bi opredelili moško in žensko
lahko v pomoč pri študiju, pri temo, ker je ženska v moškem in
interpretacije moški v ženski, tako da je težko

postavljanju
(zvenskega

rezultata),

vendar opredeliti kako in kaj: nekateri moški

pravi, da je treba ta dva pojma so bolj nežni, bolj ženski in obratno.
razumeti

v

narekovajih.

Pri Morda je neka jasnost, struktura,

abstraktni strukturi ta »pomoč« preglednost v domeni moškega, ni
odpade in iščemo druge strukture.

pa vedno tako. Bolj zemeljsko, bolj
tekoče, vseobsegajoče, to bi bila

Romantičnost teme lahko bolje morda bolj ženska tema, s tem, da
razume ženska. Moški želi v zvezi gre lahko tudi moški bolj v to smer.
nekaj doseči, ona pa se želi vezati O tem veliko razmišlja. Morda je tudi
in to na koncu uspe. Vezanje, nekaj bolj agresivnega, bojnega - ta
romantično, nežno je torej bolj izkušnja boja, ki je ženske nimamo v
ženska tema, moška pa je bolj tej meri, morda je tudi ta grobost v
udarna, kinetična, vojaška, ritmično domeni

moškega,

ta

popolna

bolj enoznačna. V klasicizmu so predanost, ko se rodi otrok (če si
tako opredelili dvojnost moške in odprt

temu,

kar

to

je),

popoln

ženske polaritete v glasbi. To lahko občutek, potem je ta materinskost,
opišemo

tudi

kot

jin-jan,

boj nežnost,

pripadnost

bolj

ženska

nasprotji ali imenujemo moška/ lastnost. Čeprav vemo, da je lahko
ženska tema.

tudi moški bolj predan otroku. Morda
bi tako opredelila to razliko.

108

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

To razume v smislu neke večje V glasbi po njenem mnenju ne
odločnosti

pri

moški

temi obstajata.

(punktiran ritem), ženska tema pa
je morda bolj subtilnega značaja, Temi loči glede na zgradbo, karakter
to

se

recimo

lahko

izrazi

z in zaključek.

artikulacijo.
V postavantgardnem obdobju smo
Gre za zgodovinsko formulacijo v precej atematski, tako da ne ve, če
sonati

in

še

Tradicionalne

kje

okvire

drugje. je to aktualno vprašanje, razen
poznamo, zgodovinsko.

nima pa lastne definicije.
Moška bi bila bolj strukturirana in
Teh pojmov v glasbi ne mara, zdita odločna, ženska pa bolj nežna. Če bi
že opredelila.

se mu trapasta.

To je romantični kliše, da je ženska Zdi se ji, da znajo bit moški bolj
tema recimo nežna in tiha, moška hladni

in

neprizadeti

ob

pa ne. To je le kliše.

komponiranju.

Ne more odgovoriti.

V bistvu v sodobni glasbi sploh ne
gledamo več na to, tako da ne ve.

27

Zelo težko je to interpretirati in Njen pogled na kompozicije je enak.

in

formulirati.

28

povezujemo v naši logiki. Vseeno Xenakisa bolj moška in Gubajduline

Ljudje

nekaj

sicer Morda recimo reče, da je glasba

je, kako označimo (moški, jang…) bolj ženska, čeprav se morda ne bi s
gre za polarnost, ki pa ni nujno, da tem strinjala. Obe sta ji zelo všeč.
bi jo a priori pripisovali kateri od Morda bi tako, kot dojema stvari, bila
umetnosti. Ne upa je uporabiti kot ta esenca nekako taka.
kategorično opredelitev. Gre za
kontrast. Ne pa za prav moško ali Je

že

žensko glasbo. Je orodje, ne pa vprašanjih.
umetniški opis.

odgovorila
Morda

v
ob

prejšnjih
tem

v

razmislek dejstvo, da je v preteklosti
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Izrazito moška bi lahko bila že komponiralo kar nekaj žensk, a ker
agresivna, nabita s prekomerno to ni bilo družbeno primerno, so se
energijo.

Beethoven

ima

sicer pod

skladbe

podpisovali

moški.

izvirne rešitve, ampak bi verjetno Glede na tehnične značilnosti, ni bilo
bil lahko označen bolj za moško nobenih tako pomembnih razlik, da
glasbo. Osvajanja teritorija, vojna, bi se z njimi kdor koli ukvarjal – jih
želja po obvladovanju so bolj zaznal, imel težave s tem.
moške teme in vsebine. John Cage
je to dobro utemeljil, in sicer je Skladb ne razlikuje glede na spol.
obsojal to intenco – jaz želim to
izraziti.

Opozarjal

da Moško označi v tem smislu, kot je

je,

intencionalnost v glasbi včasih ne prej
doseže cilja.

omenila,

da

je

delo

zelo

kompleksno, da je večplastno, zelo
strukturirano,

da

je

dramaturgija

Zelo malo je kompozicij, za katere hitra… očara z neko versatilnostjo,
bi lahko dejali, da so izrazito virtuoznostjo, s tehničnim aspektom.
moške. Recimo Bach bi lahko bil Seveda so to le aspekti. Ne bi rekla,
izrazito

moški

skladatelj

–

ni da je to skladba, ki jo ustvari moški,

nobene sentimentalnosti, logika je ampak se na ta način v glasbi izraža
vrhunska, to se mu zdi prototip bolj
moške

glasbe.

Žensko

moški

aspekt,

vendar

tudi

težko ženska lahko piše tako glasbo in jih

primerjamo, ker takrat niso pisale, večinoma tudi pišejo.
danes pa je nemogoče primerjati s Kar se tiče ženske kompozicije pa:
tako oddaljenim obdobjem. Morda ženski aspekt rabi več časa, to je
bi si upal reči, da je lahko glasba glasba,

ki

jo

mogoče

danes

žensk manj jasna, manj natančno marsikdo dojema kot dolgočasno.
strukturirana, vendar to spet ni
pravi

izraz,

ker

znajo

zelo Mogoče

zelo

strukturirana,

predalčkati in zelo strukturirati, preračunana in tehnično/elektronsko
ampak

manj

jasno

mogoče bolj dodelana bi bila moška, ženska

profilirajo, kaj so želele s skladbo pa bolj temelji na intuiciji.
izraziti.
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Govori o preseganju tradicionalnih/ Rekla bi, da so strukture pri moških
rigidnih okvirov, v katerih je bila bolj mehanske, najdejo jih prek
ženskam

pripisana

neka

večja matematike. So bolj strukturirane, pri

nežnost, subtilnost, moškim pa več ženskah pa se prej najde še neka
krepkosti v izrazu. To je neke vrste podnit. Je pa res, da se vedno
nesmisel, saj so lahko tudi ženske najdejo izjeme. Govori le to, kar je v
v svojem izrazu zelo krepke in tako zadnjem času slišala.
pišejo, da bi delo lahko pripisali
moškemu spolu in obratno. Ne želi Mogoče je razlika tudi, če se piše
delati diferenciacij.

postromantika/

postklasicizem

ali

sodobno, sicer pa se ji zdi, da v
Ne verjame, da se da na to sodobni glasbi ni več mej. V post
ustvarjanju lahko ženske izražajo

odgovoriti, povedati z besedami.

bolj na čustveni ravni kot moški, v
Ne more delati razlik. Nikoli se ni moderni pa ženske ustvarjajo zelo
obremenjeval s tem, da bi rekel, da abstraktne smeri, zelo na robu tega
je delo moško ali žensko.

ali je to umetnost ali ne. Zelo je šlo
naprej od tega, da je bila recimo v

Ne more odgovoriti, ker takoj ko preteklosti ženska zatrta. Zgodil se
odgovori, lahko tudi sam sebe je
negira.

Ampak

vseeno:

popoln

preobrat,

popolna

tipično svoboda. Moški zelo odvisno, eni so

glasbeno moško bi bil recimo zelo inovativni, drugi pa mogoče bolj
Beethoven,

zaradi

svoje zaprti v miselnosti, ampak ne bi

neposrednosti in lahko bi rekel mogla reči.
grobosti. Ta živalska energija, ki
ureže. Po drugi strani, tudi ženska
lahko ustvari tako glasbo. Odvisno
je

od

skladatelja,

njegovega

namena, kaj želi. Kaj je ženski pol,
ne bi znal opredeliti. Ko pomisli na
žensko

glasbeno

stvar,

vedno

pomisli na veliko sofisticiranost
zvokov v smislu detajlov. K temu
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sicer stremi vsak komponist, vsaj
moral bi. Pri ženskah se mu zdi
izrazito, kako subtilne so lahko v
malih zvokovnih detajlih. Pri njih
redkeje

zasledi

grobost,

neposrednost, grobost za ceno
estetske dovršenosti in detajla.
Medtem ko pri moških pogosteje
lahko zasledi koncept ali idejo, ki
bo lahko šla na meje grobega in
težko sprejemljivega, ampak bo ta
koncept

skomponiran

in

predstavljen z glavo skozi zid. To
je sicer presplošno, da bi veljalo.
Vse, kar je rekel, je lahko tudi
obratno. Tudi moški lahko stremijo
h kombiniranju barve, detajla, in
obstajajo tudi ženske, ki želijo biti
direktne.

29

Piše

polarno

glasbo,

ne

pa Izkušnje, da bi se trudila pisati bolj

povezano z žensko ali moškim v moško ali žensko glasbo, nima. Se
je pa spraševala, kako to, da se je

glasbi.

lotila kompozicije za moški zbor, ki je
Zavestno se s temi vzorci ni bolj moška, kar se tiče ženske, pa bi
ukvarjal, se mu pa vedno v glasbo morda izpostavila Song G, ni pa
prikrade
angelskega

košček
speva,

nekega rečeno
ki

(mogoče

tudi

v

Perfect

je composition obravnava ta odnos).

hermafroditski. Kot nek element Ženske se veliko bolj ukvarjajo s tem
brezčasne lepote.

odnosom kot moški.

Sam pri pisanju ne razmišlja o tem. Ne, s tem se ni ukvarjala.
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Nikoli ni razmišljal o tem, želel je Ne.
čim večjo širino. Bil je radoveden.
Z glasbo ne bi želel nagovarjati le Ne, nima nobenih takih prizadevanj.
moških ali žensk. Zanimivo mu je Želi biti čim bolj v stiku s svojo
iskanje

resnic/spoznanj,

ki

so notranjo resničnostjo in to je edino,

lastna vsem, človeška v širšem in kar lahko iskrenega da iz sebe, edini
bi ga odbijalo iskati nekaj lastnega možni prispevek.
le enim ali drugim.
Ne, o tem ni razmišljala.
Misli, da ne.
Ne,

kot

skladatelj

si

že

tako

S tem se ni ukvarjal pri pisanju obremenjen s tem, da pišeš nekaj,
kar je tvoje in spol kmalu odrineš. Ne

glasbe.

razmišljaš o svojem spolu, ampak o
Ne. Vedno sledi spontani želji, tem, ali si dal v glasbo nekaj
interesu, ki ga ima – kamor ga svojega.
vleče.
Ne, o tem ni razmišljala.

30

Ne več, se je pa kar nekaj časa. Včasih se človek opre na poslušano,
Redki

skladatelji

nimajo včasih

določenega vzora oz. privlačnosti, vplival

celo

zavestno.

Matičič,

pa

Nanjo

je

še

kaj

tudi

ki jo najdejo nekje zunaj. Pred drugega (Xenakis, Feldman, Cage,
časom je oblikoval svojo estetiko in Jež, Lebič in še kdo). Da bi prav
kakšno skladbo vzela za zgled, pa

zdaj ustvarja v njej.

ne (kvečjemu kdaj kak citat).
Idej ali vzorcev ne išče. Dosežki
20. stol. se mu zdijo izjemni Morda narobe: posluša glasbo, ki ji
(določeni

skladatelji,

ki

ga lahko ponudi kakšen odgovor pri

navdušijo).

iskanju rešitev za lastne probleme.
Ker se iz vsake dobre glasbe lahko
kaj naučimo, posluša vse, česar še

Ne opira se.

ne pozna. Poslušanje vidi kot enega
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Morda se je kdaj prej, skozi leta bistvenih

delov

učenja,

ne

študija, zdaj pa že dolgo ne več. predstavlja si skladatelja, ki ne bi
Vsako delo, ki ga slišiš, ti da misliti, poslušal in se neprestano učil. Vsi z
te obogati, odpre obzorja, ampak vsako skladbo iščejo pot naprej, tako
da bi prav iskal, to pa ne.
Največji

vir

kot drugi umetniki.

inspiracije

so

res

pomembne skladbe iz različnih
obdobij in takrat si reče: »Super
skladba! Ali zmorem tudi jaz kaj
podobnega?« Ima pa nekatere
vzore: mojstre od 18. do 19.
stoletja

glede

glasbene

oblike,

francoske skladatelje glede zvočne
barve, nordijske skladatelje glede
izbire sredstev.

za

Zavestno

iskanje

delih. Gre za impulz iskanja. Ta
glasba je lahko resna, zabavna,

podzavestno vplivajo stvari, kar je
normalno - da akumuliramo stvari, jih
prebavimo in potem nekje drugje v
nekem kontekstu pridejo ven.
Se je dolgo časa, zdaj pa vedno
je bilo kaj všeč… zdaj pa to opušča.
Rada posluša marsikaj in misli, da
neki elementi (ne glede na glasbo)
pustijo

vpliva.
To se verjetno dogaja nezavedno.
Vse kar poslušamo, se kaže v Ne.
našem ustvarjanju (detajli…). Vse,
kar sem poslušal in videl, na nek
način vpliva in to je tudi čar tega,
iščeš sebe, kaj te

zanima, svoje vzgibe in si odprt za
okolico.

Da

verjetno

raziskuješ

nek

vtis,

ki

ga

potem

transformiraš po svoje. Vsekakor pa

tiha, hitra… različno.

vedno

ampak

glasbenih

struktur, ki jih uporabi v svojih

da

ne,

manj. V času študija je poslušala in ji

Vsako delo, ki mu je všeč, mu da
impulz

Ne, le izjemoma.

lastno

inercijo in kaj ti da od drugod
impulze za kreativno razmišljanje.
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Sam si ustvarja forme znotraj Oblike pri njej niso prisotne, le v
zvokov, ne naslanja pa se na oddaljeni obliki. Ni imela potrebe,
uveljavljene standardne oblike oz samo kolikor je bilo prisile s strani
forme.

akademije.

Ko

poučevanjem

se

ukvarja

oblikoslovja,

s

morda

Glasba je časovna umetnost, v njej podzavestno vzame kakšno formo in
vedno najdemo vzorce, značilne za jo predela na svoj način. Ne samo
njen čas. Skladatelji se v svojem formo, ampak tudi kompozicijske
času trudijo najti svoje vzorce.

postopke.

Ne. Napisal je eno skladbo, kjer je Zdi se ji nujno razumeti zgodovino,
želel obliko razgraditi (anti-oblika). sama

pa

omenjenih

oblik

ne

Le v njej se je oziral na oblike, ker uporablja. Poznavanje starejših oblik
se je zaradi študija moral.

je pomembno, ker so to možnosti, ki
so

se

pokazale

kot

uspešne.

Na oblike se malo opira, ne zdi pa Razumevanje razlogov za njihovo
se mu bistveno, da jih ohranjamo uspešnost lahko pomaga pri iskanju
kot kulturno dediščino. So plod drugih
dolgoletnega

razvoja,

spoznanj

so

in

neka

modelov,

ki

bodo

praktičnih funkcionirali.
odkritja,

dosežki, ki funkcionirajo. Lahko jih Zgradbo vidi kot temelj in vodilo
ohranjamo, ali pa ne. Nekako se je skladbe. Včasih uveljavljene oblike
treba opredelit do njih, treba jih je služijo za most k razširjanju novih
poznati.

povezav.

Do neke mere da, vendar skuša Ne.
znotraj tega najti tudi kaj svežega.
Ne, to se ji ne zdi pomembno. Če bi
Ne da bi se opiral nanje, lahko pa vzela

obliko,

bi

jo

želela

iz njih izhaja in uporabi neko preoblikovati, ji dati novo »obleko,«
variacijo.
Želi

jih

sicer se pa ne trudi pisati v oblikah.
razumeti,

jih

poznati, Ja.
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razume te mehanizme. Več ko veš
o

orodjih,

ki spadajo

v polje Ne opira se na to, ampak osnovna

kompozicije, več možnosti imaš, ideja forme in strukture mora biti,
da ti pomagajo pri iskanju idej, sicer
načinu

razmišljanja,

skladba

ne

uspe.

Lahko

miselnem pristopi tudi intuitivno, vendar je

procesu, ko iščeš možnosti. Lahko veliko bolj tvegano, ker v globljem
študiraš neko formo, potem pa potem ne vidiš več takega bistva,
napišeš svoje delo, ki ni v tej isti tako da ta osnovna ideja oblikaformi, jo preoblikuješ. Zaradi tega forma mora biti.
se mu zdi uporabno študirati stare
oblike.
Na prvi pogled se morda moški bolj

32

opirajo na forme, vendar to ni res.
Tega ne bi znal opredeliti, verjetno
bi

morali

opraviti

natančno Ni pravila, bolj je odvisno od osebne

raziskavo, sam težko reče, kakšno estetske usmeritve ustvarjalca.
je stanje.
Ne bi znala odgovoriti.
Mogoče

so

oblikovni

vzorci

ženskam bližje, vendar so tudi Ne ve. Verjetno je treba preveriti
nekatere

komponistke

zelo statistiko. V Sloveniji deluje dosti več

avantgardne in zavračajo oblike.

skladateljev kot skladateljic, tako da
je že zaradi tega potem težko

Verjetno ni razlike.

narediti primerjavo. Pozna verjetno
več moških, ki se opirajo na stare

Bolj moški.

glasbene

oblike,

hkrati

splošno

pozna

več

pa

na

moških

Ni opazil razlike.

skladateljev.

Ne ve.

Ni razlike. Nekateri se, nekateri ne.
Odvisno od skladatelja.
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Bi rekla, da je skoraj enakovredno.
Moški se bolj ukvarjajo s formo. Ne
ve, zakaj. Ženske mogoče veliko bolj
stvari prepustijo instinktu, gredo prek
čustev.

33

Identificira
glasbo,

se

ker

avantgardno Avantgardo rada raziskuje, išče nove

z

se

tudi

avantgardnega
Avantgardo

ima

za stvari, kaj je bilo razvitega, spremlja

skladatelja. kaj se

razume

problematizacije

v

tradicije,

pojavlja,

katere

so poti

smislu skladateljev.
ki

ni

zadoščujoča in ne more ustrezati Njen odnos je pozitiven.
napredku. Rabimo spremembe, ki
pomenijo napredek, nova pravila, »Živim v tem času.«
ki

vzpostavljajo

nov

način

poslušanja.

Živimo v sedanjem času in edino
smiselno se je odzivati na sedanji

Oba spola enako (Uroš Rojko, čas in živeti danes. Poustvarjati
Nina Šenk).

nekaj, kar je stvar zgodovine, se ji
zdi muzejsko. Zanima jo, kar je

Skuša sprejemati stvari v živo in po sodobno, kar se neposredno odziva
radiu, vseeno pa misli, da je na

današnjo

obdobje eksperimentov malo že v življenje.

Tako

družbo,
je

današnje

bilo

tudi

s

zatonu in morda nekateri tega še skladatelji, ki so živeli pred 300 leti in
ne razumejo (sesuvajo vse, kar ni so recimo ustvarili svoje glasbene
avantgarda

in

ponavljajo

stare oblike. Verjetno se niso kaj dosti

rešitve).

ukvarjali s tem, kaj si drugi mislijo
(da delajo nekaj novega).

Sprejema in uporablja v večji ali
manjši meri. Glavno se mu zdi, da Rada

posluša,

ampak

ne

vse.

ima skladatelj znanja, tehnika pa Odvisno od skladatelja. Ni vse za
so sredstva. Izražati se s sredstvi poslušati in tudi ni vse zanič.
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izpred 20-ih, 50-ih, 100-ih let ni
smiselno, ker poslušalcu prinašaš Ima jo zelo rada.
vzgibe iz časa, ki je že minil. Tuje
mu je tudi, ko nekateri prisegajo na Absolutno veseli jo, da se odkrivajo
nôvost

za

vsako

ceno,

ki

je nove stvari, da gremo naprej. Malo

prepogosto izraznostno šibka, je je sicer omejitev z računalnikom.
pa polna novih tehnik. Temu času Veliko pa je tudi tega, da se piše
je lastna široka paleta izraznosti in nekaj, kar je v normi s programom.
kratkovidno se mu zdi »čaščenje«
le ene smeri, izraznosti.

Povzame

misli

pokojnega

hrvaškega

skladatelja

Horvata:

avantgardisti

Stanka
so

radovedneži, ki odkrivajo teren,
vendar

jih

globlje

vrtanje

ne

zanima. Najdejo teren in gredo
dalje. Pravi umetniki pa teren
raziščejo in odkrijejo vse njegovo
bogastvo. Pri tem eni najdejo več,
drugi manj. Odvisno od umetniške
potence, poguma in izkušenj.
»To je moje področje, jaz v tem
ustvarjam. Iščem svoj glasbeni
jezik, ki se razvija na podlagi
razvoja glasbe in mojih iskanj!«
Ne ve. Glede na to, da jo piše,
misli, da je nujno potrebna.
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Pravi, da je fasciniran nad tem Ni razlike, kdo piše bolj avantgardno.
kako napredne, avantgardne in Najprej so bile morda skladateljice,
prepričljive

so

rešitve

pri zdaj pa ni več tako. Morda je

skladateljicah. Ne recimo, da bi slučajno tako, da so bili sprva fantje
bile boljše od moških, ali pa same bolj klasični, v tujini pa so bolj
po sebi izredno pomembne, ampak prevzeli

avantgardo.

Ženske

so

so bile rešitve odlične in to se mu morda ostale bolj zveste svojemu
izhodišču (že v osnovi avantgardne),

zdi zelo dobro.

pri čemer morda izhajajo iz neke
Oboji so lahko zelo avantgardni, odgovornosti,

da

resonirajo

s

gre za nekakšno tekmo v Evropi, sodobnim časom.
kjer se spol zabriše. Gre za nek
imperativ festivalov, da te izvajajo.

Morda bi lahko iskali druge vzorce, ki
določajo

stopnjo

Najbrž bolj moški, čeprav ženske posameznika,

konservativnosti

morda

religiozno

tudi ne zaostajajo, vsaj nekatere – vzgojo ali kaj drugega, a se ji zdi, da
želijo se ravno tako (ali pa še bolj) niti tu ni pravil.
potrditi

v

konkurenci

skladateljev,

vsaj

kar

moških
se

tiče Oboji.

tekmovanj. Ampak to je le en del,
druge (brez teh ambicij) pa so To je v bistvu enako vprašanje kot
morda

bolj

tradicionalistične kdo

narave, kot v splošnem moški.

bolj

uporablja

stare

oblike,

ampak postavljeno z druge strani.

Mogoče v slovenskem prostoru Oboji.
več skladateljic teži v avantgardno
smer, ampak vprašanje je, če je Rekla bi, da zna kakšna ženska
povsod tako. Bolj pomembno je, da napisati kaj bolj »odpičenega« kot
človek ve, kaj je njemu lastno, da moški, ampak načeloma ni razlik.
se izraža. Ne bi znal opredeliti, če
je v splošnem kakšna velika razlika V Sloveniji se zdi, da bolj novo pišejo
med ženskami in moškimi.

ženske, v svetu pa pri tem ni razlik.
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Ne smemo pozabiti, da so bili
pionirji novosti vselej moški, ker
prej ženske kot skladateljice niso
bile znane. Danes pa avantgarde
tako ali tako ni, tako da bi bilo
verjetno

smiselno

vprašanje

predelati. Npr. kdo piše bolj drzno,
izvirno glasbo ali kaj podobnega.
Ne sprašuje se o teh vprašanjih.
Sprašuje se o glasbenem jeziku, o
sredstvih

izražanja,

vprašanje

zelo

ljubljansko

je

pa

to

vezano

na

terminologijo

in

slovenski prostor, kjer se ljudje
sprašujejo

o

tem

(kdo

je

avantgardist in kdo tradicionalist).
Tako moški kot ženske. Ni nobene
razlike.

35

Pomembno je, da skladateljico Treba je objektivizirati, ko vidimo
fizično vidi na koncertu. 

avtorja

skladbe,

treba

je

biti

objektiven, ker želimo že v osnovi
Slovenske že pozna, ve kako podceniti žensko (tudi me same to
pišejo

in

kaj pričakovati,

torej počnemo), zato moramo nivelirati in

pričakuje nek stilski izraz. Če bi bil se vprašati ali smo morda slabše ali
koncert anonimen, pa ne ve, če bi predobro ocenili, ker je ženska, tako
prepoznal,

kdo

je

avtor. da bi bilo morda bolje, če ne bi

Preddispozicija verjetno obstaja, vedeli. Seveda pa obstaja možnost,
ampak ne zaradi spola skladatelja, da

drugače

oceniš,

drugače

temveč zaradi imen nasploh, ker pristopiš, želiš biti bolj intimen… vse
jih že pozna.

to je treba objektivizirati. V principu
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naj ne bi bilo razlik, vendar pa se
A priori ne dela razlik. Včasih se morda
potem,

ko

prebere

zgodi,

da

drugače

komentar pristopamo.

skladatelja o delu, spomni, da je
nekaj na tem, da je delo napisala Zanimajo jo dela enih in drugih:
ženska. Da bi to res lahko napisala dokler glasbe ne pozna, si noče
ženska,

ampak ne

zna

točno ustvarjati mnenja o tem, kakšna naj

ubesediti, po čem bi prepoznal, da bi bila. Ker nove stvari spoznava z
je avtorica ženska. Vnaprej nima navdušenjem in radovednostjo, se
predsodkov.

pusti presenetiti.

Misli, da ne.

Ne.

Ne, prav nič.

Ne ve. Mogoče malenkost v tem
smislu, da jo zanima, kaj sploh je
ženski vidik v glasbi, v umetnosti, ker

Ne.

ga ni toliko izraženega kot bi si
Zdi se mu super, če ne ve, kdo je želela, da bi ga bilo, tako da pri
avtor, da ne vpliva. Večinoma so ženskah še zlasti z zanimanjem
skladatelji moški. Če bi šel na posluša. Absolutno jo zanima vsak
koncert in bi mu bilo neko delo nov

skladatelj

ali

skladateljica,

všeč ter bi na koncu izvedel, da je ampak jo pri skladateljicah zanima
to napisala ženska, bi bil še bolj še, koliko uspejo, ne glede na
navdušen. Verjetno zato, ker je tradicionalno

moško

okolje,

večina moških in se mu zdi super, vzpostaviti nek stik s svojim ženskim
da tudi ženske ustvarjajo. Rad bi delom.
razumel, kako ženske razmišljajo
in komponirajo, da se spoznajo v Ne. Razen tega, če vidi, da je
ženska, se ji zdi zanimivo in si misli:

ustvarjalnem smislu.

»da slišimo«.
Misli, da jo bolj zanima, še posebej v
tujini. Še vedno skladateljic (»nas«)

121

Vesna Istenič: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI V GLASBI

Ljubljana, 2013

ni veliko in jo zanima, kako ženska
pristopi k neki temi.

U bistvu ne. Jo je pa zelo zanimalo v

Sloveniji

ni

veliko

sodobnih

skladateljic, zato jo je v tujini zelo
zanimalo, kaj ustvarjajo sodobne
skladateljice (Sariaaho idr.).

36

Elektroakustična

glasba

nima Naročila so lahko uradna, ali pa le

naročil, kar počne je vezano na kot ideja s strani izvajalcev ali
realizacijo v lastnem studiu in prijateljev. Zadnje čase več piše po
objavo na radiu. Žal ni veliko naročilu, včasih pa si želi pisati tudi
poslušalcev te glasbe.

bolj

zase.

Načeloma

skladatelji

vedno pišejo zase, ampak so vseeno
Večinoma piše po naročilu, lahko vezani na izvajalce in velikokrat
pa tudi sam pove, kaj želi napisati. kanalizirajo sebe v naročila.
Inspiracija je lahko tudi znotraj
naročila (barva instrumenta), poleg Piše po naročilu. Dobra stran tega
tega

še

vedno

obstaja

želja je, da ima konkretne izvajalce, kar je

skladatelja. Še vedno ima svoje velika spodbuda, poskuša pa omejiti
želje, kaj napisati.

število projektov, ki jih sprejme, da
ima vedno tudi čas za raziskovanje.

Zadnja leta večinoma piše po Torej mora biti v vsaki naročeni
naročilih. Čeprav se jim je že želel skladbi pretežni del narejen »zase«,
odpovedati, jih vseeno sprejema in skladba, v kateri ne bi izrazila sebe,
se

potem

veriga

naročil

kar ne bi imela smisla. Meni, da za

nadaljuje. Zase je največ napisal nastanek dela z osebno noto ni
zborovske

glasbe

(uglasbitve potreben »predal«, naročilo je le

Prešerna).

zunanji impulz in ne bistvo

Ima precej naročil, vseeno pa rad Pravi, da večinoma izbere naročila, s
napiše tudi kakšno skladbo, ki ni katerimi lahko izrazi sebe.
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sebi

narekuje, kaj naj naredi. Nima V
veliko časa, ker ima malo hčerko.

bistvu

se

nekako

prepleta.

Najbolje je, če obstaja sinergija. Se
pravi, če dobi zasedbo iz katere

V zadnjih desetih letih bi rekel, da izhaja,

to

zanjo

ne

predstavlja

je razmerje 70:30 v korist naročil. omejitve, kvečjemu izziv. Če pa gre
Vedno piše tudi dela zase, zlasti za neko delo, ki ni koncertna glasba,
orkestralna, ker se ta (pre)redko ampak filmska ali gledališka glasba,
naročajo.

to pa je potem res delo po naročilu.
Drugače je, če naroči nek ansambel

Komponist

je

po

poklicu,

kar ali orkester… potem ne more reči,

pomeni, da je to tudi finančni da piše kaj manj zase. Če gre za
prihodek, torej si mora razporediti koncertno delo, vedno piše zase.
pisanje tako, da se finančno izide.
Če pa ima čas in pride mimo Zdaj piše le po naročilu, ker od tega
kakšno delo za prijatelja, ali pa ga živi in ni časa, da bi pisala samo
skladba res zanima, potem naredi zase.
tudi to. Študentski časi, ko je
ustvarjal samoiniciativno, so zanj Samo iz nje same, je nastala samo
mimo. Nekako je treba priti skozi ena njena skladba, potem pa samo
življenje. Osebno se mu zdi, da če po naročilu. Prihajajo pa še vedno iz
izvajalec dobi plačilo, da izvede nje, vendar po naročilu. (edino slabo
delo, je prav, da je plačan tudi pri

tem

je,

da

nimaš

popolne

komponist, ki skladbi posveti še svobode).
več

časa

(vendar

pa

vseeno

izvajalec dobi več denarja). Mimo Običajno so naročila, ker jih ima kar
so tudi časi, ko nekdo reče, naj kaj precej, ali pa se zmeni za ansambel.
napiše, da bo izvajal in mu bo v Če bi sama pisala za neko zasedbo,
čast. Meni, da morajo tudi izvajalci verjetno ne bi prišlo do izvedbe. Dela
ceniti delo komponista.

pa na dveh projektih, ki sta njena in
ju bo težko izvesti. V preteklosti je

Načeloma piše po naročilu, če pa pisala zase, ampak ni bilo izvedb,
ne, pa skuša svoje želje sestaviti v ker niso našli 18 kontrabasistov, zato
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koncert (najti izvajalce, ki bi izvajali je
ta

dela).

Tako

se

uči

dobro

uporabiti

obstoječe

tudi ansamble.

pripravljati koncerte.

37

Predvsem koncertov v studiu 14 Koncertov se ne udeležuje pogosto,

in

(tudi elektorakustična glasba), ker k sreči je veliko dosegljivega prek

38

se mu zdijo zanimivi. Prenose pa računalnika. Zdi se ji dobro, da gre
posluša po radiu.

ven, čim dlje, ker si tako bolj
sproščen in bolj sprejemaš. Stik z

Povprečno en na teden, včasih živo izvedbo je drugačen, je le živa.
dva.
Zelo različno, odloča se sproti, glede
Večinoma Modri in vokalni abonma
SF,

Koncertni

atelje

DSS

in

koncertni dogodki na KGBL.

glasbe, zadnje čase malo manj.
na

čim

več

čas, ki ga ima na voljo, količino dela,
ki jo čaka.

Udeležuje se koncertov umetniške
Želi

na zanimivost programov, izvajalcev,

abonmajev,

koncertov AG in DSS, mu pa ne
uspe veliko.

Ne dovolj. Udeležuje se tistih, za
katere meni, da bodo zadovoljili
njeno glasbeno radovednost.
Ja, predvsem tistih, kjer pričakuje,

V zadnjih letih preredko. Najraje
koncertov simfonične in sodobne

da bo slišala nekaj, kar je aktualna
ponudba. Različno pogosto. Odvisno
od tega, kako je sama v neki

umetniške glasbe.

ustvarjalni

fazi.

Kadar

je

sredi

festivalih, pisanja glasbe, običajno ne gre
koncertnih dogodkih, predvsem v veliko na koncerte, ker jo to moti pri
srednjeevropskem prostoru. Precej ustvarjanju.
Potuje

po

različnih

redno.
Zborovskih veliko, pa tudi koncertov
Kar

pogosto.

Odvisno

od sodobne glasbe, gre pa tudi na

programov, več je komorne glasbe, kakšen abonma. Zadnje leto manj,
sicer pa različno.

ker ima otroka, prej pa je pogosteje
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hodila, večkrat na mesec, sploh v
tujini.

Sodobnih festivalov v tujini, svojih
izvedb,

hodi

na

abonmajske

koncerte, komorne, Koncertni atelje
DSS in kar ji še uspe.

Zelo veliko, tega je veliko tudi v
Haagu. Hodi na koncerte, ki so
povezani s konservatoriji, pa tudi
druge stvari. Vsaj dvakrat na teden.

39

Posluša izključno resno glasbo Posluša na vse dostopne načine,

in

prek radia.

veliko prek radia, včasih (sploh ko
ustvarja), nič ne posluša. Ko si v

40

Posluša vsak dan prek radia in ustvarjalnem procesu, ne moreš biti
YouTube.

poslušalec.

Posluša dnevno.

Zelo pogosto, predvsem prek radia,
CD-jev, interneta in v živo.

Kolikor le lahko, dnevno, ni pa zelo
veliko časa.

Vsak dan, prek radia, CD-jev in
interneta.

Vsak dan, radio, CD-ji, internet.
Kar veliko. CD-ji, radio in you tube.
Posluša redno, prek CD-jev in
Posluša zdaj malo manj, tu in tam,

interneta.

prej pa je veliko. S CD-jev in prek
Posluša vsak dan prek interneta in interneta.
CD-jev.
Ne posluša pogosto, ker je v času
komponiranja
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Posluša prek CD-jev ali pa za
raziskovanje.
Manj pogosto posluša posnetke, kot
hodi na koncerte. Bolj uživa na
koncertih,

sploh

pri

poslušanju

sodobne glasbe. Če pa že, potem pa
večinoma CD-ji.

41

Posluša veliko za »službo«, zelo Posluša zelo različno, tudi kakšen
malo klasicizma, razen če rabi za jazz, rock, slovenske izvajalce, tuje,
oddaje.

karkoli. Pa tudi veliko klasike, od
baroka do sodobnejšega, starejšo

Posluša, kar je na radiu. Zgodnja glasbo…
renesansa, Schumann, Messiaen,
Debussy,

Stravinski,

Bartok, Ne

more

opredeliti

skladatelja/

obdobja – posluša vse od srednjega

impresionizem.

veka do danes, tudi zaradi službe.
Staro glasbo posluša na CD-jih,
ostalo pa večinoma na internetu Odvisno

od namena

poslušanja,

(TV ne mara). Največ posluša največkrat sodobno.
glasbo nastalo med Bachom in
Posluša sodobno.

Beethovnom.

Glasbo različnih obdobij in otroške Posluša predvsem 20. stoletje, sicer
pesmice.  Posluša tudi kaj za pa različno, kar jo trenutno zanima.
svoja predavanja. Prek interneta,
kar pač je.

Če raziskuje, potem išče, kar jo
zanima. Posluša pa vse (opere,

Najraje izbira glasbo, ki je še ne kadar prepisuje note, sicer pa vse
pozna

dovolj,

zlasti

sodobno vrste klasiko), sodobno, kadar je res

glasbo različnih narodov. Najraje pri stvari in je fokusirana.
pa ima glasbo skandinavskih in
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baltskih skladateljev 20. in 21. Doma ima skoraj najstnika, tako da
posluša predvsem njegovo glasbo.

stoletja.

To,

kar

se

vrti

po

radijskih

Zelo različno, odvisno od tega, kaj programih.
ga trenutno zanima, kaj mu je
všeč. Odvisno je tudi, ali je glasba
resna ali zabavna…
Ne ve, kaj najpogosteje, različno
po obdobjih, zadnje čase recimo
več Schuberta. Kot skladatelju se
mu zdi prav, da študira to glasbo,
torej mora poslušati po obdobjih in
se

dlje

časa

posvečati

posameznim avtorjem. Zadnje dni
recimo tudi Ligeti.

42

Nižji

Srednji

(skladateljica),

ker

je

pedagoginja, se uvršča v srednji.
Srednji
Srednji
Srednji
Srednji.
Srednji
Nižji srednji proti nižji.
Srednji
Nižji srednji.
Se ne bi mogel uvrstiti.
Nižji srednji, začelo se je z nižjim in
zdaj počasi napreduje.

Se ne bi mogel uvrstiti.

Ne

pozna

standardov,

verjetno srednji.
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43

Oče skladatelj in pianist, mati pa Oče skladatelj, mati pa koncertna

in

profesorica glasbe na srednji šoli in pevka. Vsi stari starši, predvsem

44

glasbena inšpektorica. Imela sta mame, so imele posluh, so pele.
glasbeno izobrazbo (visokošolski
študij).

Oče je bil klarinetist/saksofonist v
Big bandu Bojana Adamiča in igral v

Oče je bil amaterski pianist. Mama narodnozabavnih

ansamblih,

in vsi njeni bratje so peli v kasneje je to dejavnost opustil in se
pevskem zboru.

posvetil

svojemu

poklicu

(strojništvo). Imel je nedokončano
Niso se aktivno ukvarjali z glasbo srednjo šolo, mati pa ni imela
in

tudi

niso

imeli

glasbene glasbene izobrazbe. Očetovi starši

izobrazbe. Stari oče je bil samouk.

niso imeli gl. izobrazbe, materini pa.

Starša sta igrala klavir in pela v Mati in stari oče sta bila amaterska
zboru. Imela sta nagnjenost do glasbenika.
glasbe, oče je veliko igral po
posluhu. Dedek se je učil violino (in Direktno ne. Mati je redno igrala
babica),

nekaj

malega

so

se klavir doma, sicer je bila mamina

nekateri naučili na učiteljišču.

teta

operna

pevka,

drugih

glasbenikov pa ni bilo v družini. Mati
Oče se ni nikoli ukvarjal z glasbo, je imela končano srednjo glasbeno
mama pa je v mladih letih pela v šolo.
zborih. Mamina starša sta bila
amaterska orkestrska glasbenika v Ne. Vedno so peli doma, ampak
orkestru.

zase. Niso imeli glasbene izobrazbe.

Oče je komponist in zborovodja, Ne, niso bili glasbeniki.
drugi pa ne.
Mama

je

študirala

orgle

in

je

Ne bi vedel, če so se starši ali stari zborovodkinja, pa tudi cela družina
starši ukvarjali z glasbo.

po njeni strani se je ukvarjala z
glasbo, po očetovi strani pa ne.
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Polbrat in sestra sta glasbenika Bratov in sester nima.
(pevka – edina intenzivno).
Ne. Sestra je sicer končala nižjo
Sestra je igrala klavir na nižji šoli.

glasbeno šolo, flavta in kitara.

Nedokončana glasbena šola.

Ne.

Oba brata sta igrala klavir.

Ena izmed sester je ljubiteljsko pela
v zboru (v preteklosti).

Brat posredno – je aktiven športni
Polbrat je hodil v glasbeno šolo.

plesalec.

Brat je igral flavto in kitaro, študiral, Brez izobrazbe.
vendar si je potem premislil.
Brat študira flavto.
Edinec.
48

Družina se je zanimala za kulturo,

Zelo - za literaturo.

in
49

poleg glasbe so tudi veliko brali in se
Zanimali so za kulturo, kolikor je udeleževali razstav.
kraj ponujal, predvsem za glasbo
Zanimali so se za kulturo – za vse

in film.

po malem.
Zanimali

so

se,

pogosto

hodili

vendar
na

niso

koncerte/ Niso se zanimali za kulturo.

dogodke. Podpirali so želje sinov.
Ja, slikarstvo in glasba.
Zagotovo.

Nekako

je

poleg

izobrazbe sodila še kultura. Imela Ja, kar je bilo v Zagorju: predvsem
sta

občutek

za

umetnost,

še gledališče in koncerti glasbene šole.

posebej za glasbo.
Ja, oče je slikal in žgal, je umetnik
(bolj dizajn), ostali so bolj »umetniki«

Da, ples in film.

na drugem nivoju, ne pa glasbeniki.
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Ja, slikarstvo in gledališče.
Ja, so se zanimali, hodili so v
Mogoče kdo v družini, predvsem gledališče, opere, balet, kar je pač
za slikarstvo, bolj pa bratranci (ne prišlo, katerokoli umetnost.
starši)

in

sicer

za

literaturo,

slikarstvo in kiparstvo, on pa bolj
za film, gledališče in kiparstvo.
Glasba je samo njegova umetnost.

50

Pogosto

so

se

udeleževali Že

od

malega

so

se

in

glasbenih dogodkov, sam pa je udeleževali

51

začel hodit kasneje. Oče je imel Bienale, letna tribuna v Opatiji in še

in

abonma, izbirala pa sta oba.

glasbenih

redno

dogodkov.

kaj. Izbirali so starši, je pa tudi njo
zanimalo in je znala ločiti, kaj je

52
in

Pogosto je on predlagal, kaj bi dobro in kaj ne. Kasneje je sama

53

želel spremljati.

hodila

na

klasične,

komorne

koncerte… na vse, kar je bilo in je
So, ampak bi se verjetno več, če bilo finančno dostopno.
ne bi ravno gradili hiše. Izbiral je
bolj sam (srednja šola), pred tem Udeleževali
so pa šli kdaj v opero, na kak pogosto.

nikoli,

teh

interesov

se,

Hodili

so

vendar
na

ne

različne

prireditve, izbirali pa so starši.

koncert, vendar ne zelo redno.

Skoraj

so

v Niso se udeleževali, hodila je samo s

družini niti ni bilo, dokler se ni šolo.
začel sam s tem ukvarjati.
Niso hodili – predrago.
Zelo pogosto, predvsem v opero in
na koncerte. Izbirali so starši.

Zelo malo so hodili, kar je bilo,
večinoma koncerti Glasbene šole.

Kot

družina

koncertov,

bolj

več

pa

redko,
s

nekaj

šolo

in Niso hodili.

glasbeno šolo. Tudi zdaj rad na
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koncerte hodi sam. Nima potrebe, Je iz manjšega kraja, hodili so na
da bi hodil z družino, mu paše, da dogodke ponujene tam, skoraj vse,
gre sam, sam je izbiral že v SŠ.

sicer pa redkeje tudi v Ljubljano.
Izbirali sta veliko ona in sestra (na
koncerte orkestrov in flavt).

54

Zelo intenzivno, ker je bila njegova V mladosti je veliko poslušala na

in

vzgoja povezana z glasbo, na ploščah

55

ploščah in radiu. Imel je obdobje, Debussyja, Mozarta, Beethovna in

in

ko ga je bolj zanimala opera, pa druga obdobja, poleg tega še katere

56

tudi obdobje, ko je poslušal rock, druge zvrsti, ne spomni se pa česa

in

kar je bil korak stran. Od resne stalnega.

57

glasbe

in

Mozart,

58

Brahms, Debussy

je

poslušal

–

Händla,

Jazz.

Bartoka,

Kasneje

tudi

»velikane«: Brucknerja in Ivesa, veliko poljske
Chopin, šole (Penderecki in drugi – Grazyna

Beethoven,

Bacewicz, Lutoslavski…)

Poslušal je vsak dan na ploščah in Poslušala je veliko glasbe, klasično
prek radia: italijanske popevke iz dnevno, prek radia in TV, predvsem
San Rema veliko, resne manj, klasično, jazz in hard rock. Od resnih
samo toliko, kolikor je imel na pa Bach, Telemann, Handel, Vivaldi,
ploščah:

Beethoven

in

Berlioz, Mozart,

Schubert,

Mendelssohn,

Schubert, Wagner, Mozart, Bach, Grieg, Musorgski, Debussy, Ravel.
nato pa je počasi zbirka rasla. Pa
tudi simfonični rock Pink Floydi in Doma je poslušala bolj poredko,
Doorsi. Najbolj ga je zanimala prek radia, vsega po malo. Največ
španska

kitarska

baročna.

Pa

tudi

glasba

ter Beethoven in Mozart.

renesansa,

Dowland, Lobos in še kaj, kar je Veliko, na vse dostopne načine,
našel.

vendar takrat še ni bilo toliko po
internetu. Doma so imeli veliko

Do

sedmega

razreda

OŠ

ni klasičnih plošč. Klasična je bila na

poslušal skoraj nič resne glasbe. prvem mestu, ker je imela mama
Pa radiu je poslušal slovenske močno afiniteto. Nanjo je močno
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popevke in kasneje doma resno vplivalo, kar so imeli doma (Jean
glasbo na ploščah. Večino svoje Michel Jarre, starejše sestre so
štipendije je porabil za plošče. poslušale
Večinoma

Bacha,

rock,

Pink

Floydi…).

Mozarta, Zanimalo jo je vse, kjer je bilo kaj z

Haydna, dosti več pa ne.

drugačnimi zvoki, posebni efekti, tudi
jazz. Od resne največ romantike.

Poslušal je veliko, snemal je na
kasete, večinoma oz. skoraj vse je Skoraj nič ni poslušala. Imela je
bila klasična glasba. Veliko Bacha, nekaj kaset, sicer pa ne. Resne
Mozarta,

Beethovna,

romantiko, glasbe

sploh

ni

imela

doma

-

Brahmsa, poslušala je samo tisto, kar so

Schuberta,

Mendelssohna in še kaj. Kupoval izvajali v glasbeni šoli. Če je že
je tudi plošče. V srednji šoli je poslušala, so bile to popevke, kar je
največ preposlušal. Poleg klasike našla doma.
tudi

popularno,

vendar

več

v

osnovni šoli, kar je pač bilo, recimo Glasbe

je

poslušala

veliko

(popularna, MTV), resno od SŠ

Abba.

dalje, nekaj Mozarta pa že prej,
Okrog pol ure dnevno prek radia in kasneje tudi ostalo. Poslušala je CDtelevizije, klasično bolj poredko. je.
Najbolj sta ga zanimali zabavna in
jazz, od resne pa Čajkovski in Najprej je vadila, potem pa je ob
učenju tudi poslušala glasbo. Resno

Mozart.

glasbo

(klasicizem)

je

poslušala

Poslušal je veliko na ploščah, preden je šla spat, večinoma prek
kasetah

in

CD-jih,

tudi

resno CD-jev.

glasbo je poslušal zelo pogosto.
Veliko Chopina.
Ves čas s slušalkami, in sicer
kasete in CD-je. Kot otrok ne veliko
klasične glasbe, večinoma le v
glasbeni šoli. Kot otrok je poslušal
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več rocka ali česa podobnega,
klasiko

pa

kasneje

ob

koncu

srednje šole. Nekaj sta poslušala
tudi z očetovo ženo (Slike z
razstave in še kaj) pel pa je tudi v
zboru. Poslušal je, kar je bilo na
koncertih.

59

60

Ljubljana

Ljubljana

Manjše mesto

Ljubljana

Naselje

Manjše mesto.

Večje mesto

Večje mesto.

Ljubljana

Manjše mesto.

Vas

Vas ob majhnem kraju.

Malo mesto

Manjše mesto.

Višji

Srednji

Srednji

Srednji

Srednji

Nižji

Srednji

Nižji srednji (samohranilka).

Srednji

Srednji

Težko bi opredelil

Višji.

Recimo nižji srednji. Ne vem.

Srednji.
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